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CATALOGUS
VAN EEN UITMUNTEND

KABINET
MET KONSTIGE

SCHILDERYEN,
Door de befte Icaliaanfche, Franfche, Bra«

bandfche en JNederlandfche Meefters;

Alles in veele Jaaren by een verzameld en nagelaatert

door wylen den Wel Ed, heer

PIETE R LO CQ U E T,

Alle bet welke^ benevens ds RARITEITEN verkogt

zal worden door de Makelaars

P H I L I P P O S van der SCHLEt
JAN de BOSCH, Jeronsz.

CORNELIS PLOOS van AMSTEL Jes. C™. 9

HENDRIK de WINTER,
E N

JAN Y V E R.

Öp Maandag den 2.2 September 1783» 's Morgens ten 10 e

Nademiddags ten 3 uuren en volgende Dagen, benevens
- het CABINET met Kortbaare RARITEITEN, ten Huize

van Amoldus Dankmeyer, en Zoon, Cafteleins i'n 't Oude-
zyds Heeren Logement te Amfterdam.

Alwaar de SCHILDERYEN en RARITEITEN op Zaturdag

20 September voor een ieder te zien zullen zyn.

De Catalogus/en , zo in 't Franfch als Nederduitfch , zyn by de
bovengemelde Makelaars te bekootnen , alsmede by PlETE R
YVER , Konsthandelaar, mits daar voor te betaalenó

Stuivers en by de Boekverkoopérs in de voornaamfte Steden,

L--""'



ORDE van de VERKOPING.

Op Maandag den 22 September zal men
's Morgens en Nademiddags verkoopen

de SCHILDERYEN.

Dingsdag den 23 dito, Voor- en Nademiddag
wederom de SCHILDERYEN; en als

dezelven dan verkogt zyn zullen, zal

men des Woensdags 24 dito, beginnen

te verkoopen met de RARITEITEN,
in de Tweede Catalogus met No. 1.

en zoo vervolgen tot het einde van de

Verkooping.

NB. De Koopers zullen gehouden zyn bo-

ven hunne uitgeloofde Kooppenningen

van ieder Gulden een Stuiver Opgeld te

betaalen en deBetaalingtedoeninGrof

Zilvergeld of' Goude Ryders.

De Schilderyen zyn alle gemeeten roet de

Amfterdamfche Voetmaat van Elf Duim
in de Voet.

I
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BERICHT.
Aan deeze allezins uitmuntends Verzameling is

Tyd , Moeite nog Koften gefpaard De Wel
Ed. Heer PiETER LOCQUET heeft federt veele

Jaaren gelegendheid gevonden , om uit de voor-

naamfte Kabinetten , als onder anderen uit die van

G. BRAAMCAMP, LOkMIER in 's Hage . Me-
vrouw la COURT te Leiden

y
Mevrouw HEEMS-

KERK in 's Hage en anderen voorname Kabinet-

ten , de allerbefte Stukken te kiezen , en beeft het

genoegen gehad daarin na zyn oogmerk te flaagen.

't Is door 't Overlyden van dien Waarden en

keurigen Kunstminnaar [in 'sHaage 1781 overle-

den] dat wy de gelegendheid vinden, om zyn al-

om beroemd KABINET, de Liefhebberen in

openbaare Opveiling aan te bieden , waar door de-

zelven weder in Haat worden gefteld, aan hunnen
lust, ieder na zyne fmaak te voldoen, en hunne
Verzamelingen met de edelfte en uitgelezendfte

Voorraad te verryken.

* a Men



7| BERICHT.
Men kan die Kabinet in Vierderhande Opzich-

ten befchouwen, als beminnende de Schilderyen van

de voornaamnV? Kunftenaaren van Italien, Frank-

ryk, Vlaanderen, en onze Nederlanden; ofalszy-

ne begeerte uittrekkende tot fraaije Beelden en
Beeldwerken, door de beroemdfte Meefters van

de voorledene en tegenwoordige Eeuw; verders

als Verzamelaars van verfcheiden kostbaare Zeld-

zaamheden van Vernuft en VJyt, zoo als die in

't Ryk van China en Japin van oudszyn vervaar-

digd geworden , en laatftelyk als Refchouwers en
Beöeffenaars der Mathematifche Kunften

Die Bericht zoude tewydloopig worden, zo wy
over ieder afzonderlyk gedeelte , na waarheid

wilden fpreeken , ook is alles op eene breedvoe-

rige wyze in de volgende Catalogus befchree-

ven.

Om egter iets van deeze groote en uitmuntende
Verzameling van Kunstryke Schilderyen te mel-

den , moeten wy zeggen , dat men in dezelve vind,

verfchillende onderwerpen voor veelderhande

fmaak: gelyk Hiltorien, die door hunne deftige

Onderwerpen, en 't eigenaartig en treffend Licht

en Oonker, zo wel als door de levendigheid der
Hartstogten , daar in uitgedrukt , onze aandacht

en goedkeuring verdienen. Burgerlyke en Boe-
ren Gezelfchappen , welke door haare gepaste een-

voudigheid ons verrukken en bekooren , of door
derzelver Geeftigheid en Vrolykheid ons vermaaken
kunnen. 'tSombre van eenige Arcadifche Land
fchappen , zal hier eenen bedaarden Geest , en 't

zonachtig Licht, daar een ander, die voor leven-

dige Verbeeldingen vatbaar is, bekooren. Deeze
zoeken deaangenaamheden van een Boomryk Land-

schap , de hooge Watervallen , de heldere Beek-

jes, enz. Geene beminnen weder de Afbeeldin-

gen,



BERICHT. vu

gen van den Landbouw , de Akkers en de Wyn-
gaarden , de Bergachtige Rhyngezichten , de Heu-
velen en de vlakke begraasde Valeijen met haar

onderfcheiden Vee en Landlieden, ruftende aan

de zoom van een heldere Plas. Anderen vinden

hun vermaak met hunne oogen te ruften by een
Pleifterplaats, waar in de bevalligfte Paarden ont-

zadeld, en hunne Ruiters en Reisgenooten door

een koele Dronk verfrischt worden. Ieder zal

dus in die Kabinet, door de verfchillende foorten

van Onderwerpen voldaan kunnen worden. Ver-

biest men de Vermaaklykheden van bet Water,
boven die van het Land, men ziet ze hier in haa-

re ftille Spiegelvlakte verdubbelen, of by een lab-

J)eerkoeke de wemelende Golfjes tegen de vlotten-

de Kielen kronkelen. Wenscht men, zonder ge-

vaar , in een ysfelyke Storm door 't woest gewoel

der Baaren getroffen te worden , hiertoe is ook
in deeze Verzameling meer dan eenegelegendheid,

en onder anderen door 't befchouwen van het

Schildery N p
. 7 van Ludolf Bakhuizen zoo trefFe-

lyk en aandoenlyk gefchilderd, dat men 't Geloei

der Stormwind-n waant te hooren, en de uiterfte

nood der Zeelieden , by de akelige Bixemftraa'en,

die uit de donkere Wolken voortkoomen, te zien

Gelyk dus óc v
v chi!derkunst in foortgefykeTafe-

reelen zomtyds eene akelige Vertooning voor den
Geest brengt, weet zy het bevallige insgelyks te

vertegenwoordigen, door de navolging van aller-

hande Pluimgedierte en hunne bedryven, en de

Smaak en Reuk op te wekken, door de Afbeeldin-

gen der bekoorlykfte Vruchten en Bloemen , zoo
fraai by een gev egd, als of ze door Glicera, zoo
vermaard by de Grieken wegens het Schakeeren

van Bloemen, gefchikt waren; ja zelve de Voor-
werpen, die anderzins ons oog ontglippen, en op

gee-



VIII BERICHT.
geenerly wyze onze aandacht treffen of verdienen,

vloeijen door eene kunftige Naarvolging daartoe,

uit het Penfeel van den Schilder , en zy verdienen

te meer onze opmerking zo dezelven tot Zinne-

beelden van de kortheid , Broosheid en Onzeker-

heid van ons leven gefchikt zyn.

Wy moeien ons bekorten, anders zouden nu
de fraaije Beelwerken moeten volgen , waar van

men met veel roem , onder anderen van die wel-

ken door den grooten Albert Durer vervaardigd

zyn, zoude moeten fpreeken. Maar wy willen

dit Bericht hier by laaten, en de Liefhebbers

wyzen tot het Kabinet zelve, waar van de Cata-

logus , zoo verre onze Kunde toeliet , naar waar-

heid is befchreeven , en op welks Tytelblad, de

tyd der Befchouwing en Verkoopdag gemeld is.

o»



CATALOGUS
VAN EEN

UITMUNTEND
KABINET

MET KUNSTIGE

SCHILDERYEN.

A A L S T. (Guiljdmo van)

Hoog 26 > breed 21 duim. Doek.
No. A
I. "PV^eze Ordonnantie verbeeld , opeen gecou-
J-^ leurde Marmere Tafel, een zilver gewerk-

te Beker, waar in geplaatft zyn verfcheide '

fj/it&fr&éj
zoorten van fraaije Bloemen , als roode Roo-

zen, Afrïcaanen^ Tulpen , Papavers en Gel-

der/e Roozen; geftoffeert: rn .r. eenige vlie-

gende Capellen en andere Infeclens. Op de
Tafel, die gedeeltelyk met een piars fluweel

Kleed "bedekt, is,, legt een open Horlogie,

waar aan een hangend blaauw Lind. Alles ii

fraai en uitvoerig gepenfeelt-,

A N G E L O. (Michel) bygenaamt de la

Batailje.

Hoog 42 , breed 56 duim* Doek. /

% In dit cipïraale Stuk word verbeeld, óp de / l<*^>

Voorgrond 9 ter wederzyden , verfcheide / r Jp
J-egertenten , waar in Vieesverkopers en an- -*-*

"
J \. Cn/

A de-
'

/

"32-
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2 SCHILDERYEN.
No. A

dere Zoetelaars met diverfche Koopwaren,
rydende Wagens en Krygslieden te paard en

te voet, benevens verfcheide Handelaars,

op de tweede grond ziet men een Campemenc
en eenige Vestingwerken , en in 't verfchiet

OJlende. Zynde dit Stuk vol gewoel, de Be.

le<
jgering van die Stad. Alles isnatuurlyken

ryk van vinding, kragtig en teffens uitvoe-

rig gepenfeeld.

A S S E L Y N. (Jan) bygenaamt Crabbetje.

Hoog 19, breed 25 duim. Panneel.

ƒ"* 3 In een vroege Morgenftond , by het opkomen
^k ~" *

der Zon, aan den Oever van den Tyber , ver-

- toonen zig eenige Herders met hun Vee, waar
' van eenige door 't Water waaden , op de Voor-

grond , ter linker zyde , ziet men een groote

Jjteenen Brug en eem'ge Gebouwen , en in 't

verfchiet hoog Gebergte; het zonlicht, dat

een gedeelte der Voorgrond verligt, doet

een ichoone uitwerking tegens de fombre
partyen derzelve; het Coloriet is zeer aan-

genaam , en alles is op de fraaifle en uitvoe-

rigfte wyze behandeld.

A S S E L Y N. (Jan)

Hoog 30, breed 25 duim. Doek.

,. 4 D't is een Gezicht van een gedeelte van het
ét ^

Colifeum te Roomen, geftoffeert met eenige

Herders , Geiten , Bokken , enz. het is warm
- /l

< - * van Coloriet en zonachtig behandeld.

No.s



SCHILDERYEN. 3

Door DENZELVEN.

Hoog en breed als de voorgaande.

No. A ,

5 Een andere dito, zynde een Avondflond; ge- //ja
ftoffeert mee een Vrouwije dat Linnen droogt / ' -*

by een Vuur, en daarby een zittende en / y - , s -

een (taande Herder, nevens eenig Vee; niet c*~
t~*'

minder als de voorgaande.

AVERCAMP. (Hendrik van) fcygenaamc

Stomme van Kampen*

Hoog 15 , breed 20 duim. Paneel.

6 Een Wintergezïcht ; langs een Stads Muur /%—
ziet men verfcheide Lieden zich op het Ti /
vermaken, met Schaatze-Ryden, en wande- p/^ „^.f~
len , verders eenige anderen met Paard en Slee- ƒ - /^
den, in 't verfchiet ziet men eenige Gebou-

wen; alles is natuürlyk en geeliig van fehil-

dering.

BACKHUYZEN. (Ludolf)

Hoog 23, breed 28 duim. Doek.

7 Dit Stuk verbeeld Christus, met eenige Disci-

pelen in het Scheepje, op het Gallileefche

Meir , ter linkerzyde ziet men dit Vaartuig,

door het woeden der golven geflingerd , in

het uiterfte gevaar; den Heiland word door

zyne Discipelen, die met onfleltenis vervuld

zyn, uit den Slaap gewekt; het Scheepsvolk

is yverïg bezig om het Zei! , dat reeds gefcheurd

Is , neder te trekken. De woeftheid der zee

door het yïTelyk geweld der Stormwinden be-

woogen ; de donkere wolken , waaruit de

A 2 Bl&effl-
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SCHILDERYEN.

/

'f
ftttsyt***

B
Blixemftraalen fchieten , fchynen de fchrik

der Discipelen te verdubbelen , om byltand

in dit gevaar te fmeeken , ttr regterzyde is

een bergachtig Landzicht, waar by een Vaar-

tuig in nood; de aakelige duiftere Lugt te«

gen het fchuim der woedende golven
,

gee-

ven een natuurJyke en verwonderlyke uitwer-

king : de Beeldjes en verder Bywerk zyn uit-

voerig gepenfeelt.

BACKHUYSEN. (Ludolf)

Hoog a6£ , breed 34. duim. Doek.

8 In dit voorwerp word verbeeld een fïerk woe-
lende Zee by een vliegende Storm. Een
Driematt Schip, welkers eene Maft gebroo-

ken is, zeildt by de Wind, een ander Schip

fchynt mede ontramponeerd ; ter regter zy-

de ziet men een VjfTchers Vaartuig, en ver-

der andere Scheepen, het Water is zeer na«

tuurlyk, helder en doorfchynend behandeld

en uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 16 , breed 19 duim. Paneel.

Dit verbeeld een flil Watertje met zeilende

Scheepen en andere Vaartuigen , op de
Voorgrond aan Strand ziet men eenige Vis'

fchers, in 'c verfchiec een Eilandje, en ver-

fcheide Vaartuigen ; alles is helder en zon™

achtig behandeld.

Door DENZELVEN.
Dito hoogte en breedte.

\io Een dito als de voorgaande, verbeeldende een

woe



SCHILDERYEN. 5
No. B

woelend Water ; op de Voorgrond, ter reg-

terzyde aan Strand , zyn VifTchers bezig aan

hun Vaartuig, waar by een Vrouw met een

Bennetje op 't hoofd , en een VilTer met een

klein Kind; verder een zeilend fchïp; in

alles als de voofige behandeld, zynde een we-

derga.

Door DENZELVEN.

Hoog r4, breed 19 duim. Paneel.

11 Dit Stukje verbeeld een ftil Watertje, waar
, ^<7

in, ter regterzyde , een zeilend en een dry- ,
'"""

vend Vaartuig; op de Voorgrond ziet men
fl ^

VifTers in een Schuitje, en een aan Strand, ^*£^ys<>*~ẑ *
bezig hun Netten op te haaien ,* verder aan/

de Rivier een Kafteel, waar by vericheide

Gebouwen. Natuurlyk en uitvoerig behan-

deld.

Door DENZELVEN.

Hoog 48 , breed 40 duim. Doek. /

12 In een Landfchap, voor een Sceene Baluder - J?j —
met een Tapytje bedekt , ftaat een bevallige / /

Dame, op de Guitard fpeelende, nevens de- / S*?-*-***

zelve ltaan twee Jongelingen; ter regterzyde

legt een Muziekboek , waarby een ftaande

Jjgthond. Kragtig en Meefterlyk gepen-
deld. .

BAALEN. (Hendrik van)

Hoog 10, breed 13 duim. Koper.
/

13 Dit Stuk verbeeld een Lmdfchap met Geboom- /Ao ~
te; men ziet een vrolyke Bachanc en een -'

A 3 Ba- y^J^



t' SCHILDERYEN.
JXo.

. m
B

Bachante, beide een Kindje met de handen
opheffende , 't welk met een Rinkelhon

fpeelt; ter zyde zyn veifcheide Kindertj s:

waar van eenig^ drinken en een ander tape

Wyn uit een Vat, geftoffeert met verder

Bywctk. Het s meefterlyk en uitvoerig ge*

penfeek.

BEGA. (Cornelis)

Hooi* 24, breed 21 duim. Doek.

14 In deeïe fraaije en ryke Ordonnantie , ziet

men m een Binnenhuis , een danfende Boer

en Bocrirnetje, in hrr middtn zit een vroly-

ke Kn;jpp, op de* Viool fpeelende; ter lin-

kerzyde zyn twee HuisJieden die luftig fchy-

nen te zingen: op de Voorgrond zit een

ander op een hout Bankje, op de tweede
Grond ziet men een Hospita met een Bierkan

* in de hand, fchynende dezelve aan een an-

dere Vrouw te geeven ; dit Stuk is verder

geftoffeert met divers Huisraad en ander By*
werk, en is een uitmuntend Tafree], kon-
ffig en uitvoerig gefchilderd , en een der

vapitaalflen van deezen Meefter.

Door DENZELVEN.
H°°g -3i> breed n£ duim» Doek.

///*/* :$. Fen verliefae Hoisman, by twee Boere-Meis-
'1

' ' ' j-S, hy omarmt ei 1 dcrzel ven , en de andere

///\J /-
prefenteerd haar een Roemer met Wyn, uit

iV^-VM^^^feen Kan die zy op c
;

t Schoot heefc , als wil-

lende op het goed gevolg van haar aanftaan-

d^ Huwelyk drinken , daar Is veel caraóhr en

h-rts-



SCHILDERYEN. 7
No. B

hartstogten , met onderfcheiding der perfoo*

nen , in waargenomen ; 't Colloriet is aan-

genaam, en alles js met fmaak en naauwkeu-
righeid eer uitvoer gebragt.

B E G Y N. (A.)

Hoog 29 , breed 39 duim. Doek.

16 Dit is een Binnengezicht van een Boeren Huis

,

in 't zelve ziet men op de Voorgrond, een

Vrouwtje, dat een Geit melkt, waarby nog
eenig ftaand en leggend Vee, en ter linker-

zyde een Boer en Jongen , zittende by 'c

Vuur , het Ligt dat door een opengaande Deur
invalt, geeft een natuurlyke uitwerking, en

alles is meefterlyk en fix behandeld. *

B E R C H E M. (Nicolaas)

Hoog 30, breed 42 duim. Paneel. /

IJ Deeze ryke Ordonnantie , verbeeld in een * yO'lO
Bergachtig Landfchap , by de Overblyffelen /
van een groot Gebouw, een terugkomft van 'M^^c^f^>/<
de Valken- Jagt, ter linkerzyde op de Voor-

grond ftaat een Heer by een wit Paard, fchy-

nende te fpreeken tegen een ander op een

bruin Paard zittende, waar nevens twee Da-
mes te Paard, houdende de eeoe een Valk

op de hand; op de Voorgrond legt een rus-

• tend Landman, waarby een zittend Vrouwtje

dat fpint, leggende Schaapjes en J~gthon-

den ; ter regterzyde ryden twee Heeren te

Paard door een Beekje, waar agrer een Ja-

ger met dood Wild en eenige Jagthonden*;1

verder een Veehoeder en Vrouw by eenig Vee.

A 4 Al-

'-<r



8 SCHILDERYEN.
No. B

Aües h fraai, naruurlyk en van een warmCo-
loriet, en in de beste tyd van deezen beroem*

cïe-j Meefter gefchiiderd.

B £ R C H E M. (Nicolaas)

Hoog 14 , towi 19 duim. Paneel.

/a 18 Een hthadns Landfchap, met eenige Gebou-

j j2jÖ
-~ wen en ho )g Gebergte in 't verfchiet; de

/ Voorgrond is ryk ge(K rTeerd met verfcheide

lirtf B -ellen, een Vrouwtje, op een Muyl Ezel

gezeeten, fchynt met een Herder te praaten,

die by haar u
9
en agrerwsards ziet men nog

een Veehoeder. Dh Stukje, het welk een

aangenaame Morgeuftond fchynt te verbeel-

den, is fis, uitvoerig en kragtig gefchilderc.

BERCKHEYDEN. (Gerrit)

Hoog 28, breed 36 duim. Doek.

19 Dit verbeeld een Markt gezicht te Keulen;men
•* P^V' ~~

z\ti op dezelve ve»fcneide Lieden met hun
/> # Koopwaren, ter regter zyde ftaat een Bae-

J iit*-~~j~»'~~ ren Wagen, meteen ruitend en een ftaand

// Paard, ter linkerzyde ziet men een gedeel-"
te van de Croote Kerk, verder in 't verfchiet

ziet men' een Gedenkteken en eenige pu-

blieke Gebouwen; het aangenaam zonlicht,

geeft een bevallige welftand aan dit Tafe-

reel , de Beeldjes zyn fraai van tekening

en uitvoerig gefchiiderd.

Door DENZELVEN.
Hoog ao£, breed 24 duim. Doek.

20 In dit fraaije Stuk is verbeeld het Gezicht vsn
) (O hec Binnen Hof in s'Hage

, geltoffeer: mee



SCHILDERYEN. £
No. B

verfcheide wandelende Heeren , ter linker-

zyde ftaat een Koets , verder ziet men , door

Prins Maurits Poort, naar het Plein. Alles is

natuurlyk en uitmuntend zonachtig gefchil-

derd en uitvoerig behandeld.

Door DENZELVEN.
Dito hoogte en breedte. Doek.

21 Dit heerlyk Stuk verbeeld een Gezicht van </&{*-

het Buiten Hof naar de Stadhouders -Poort. Op
de Voorgrond ,

geftoffeert met verfcheide ^"l
Heeren te Paard, waar by een Valkenier

en Knegt met eenige Jagthonden; verder

over de Vyver ziet men op de korte Vy*

verberg ; dit is in alles niet minder fraai en

kondig dan de voorige behandeld, en een
gepafte wederga.

Door DENZELVEN.
Hoog 2 1 , breed 24^ duim. Doek.

(22 In dit fraaije S^uk is verbeeld het Gezicht

van de Korte Vyverberg naar de Plaats Ro-

I
yaal in s'Hage te zien. Op de Voorgrond
geftoffeerc met Heeren te Paard, een Jager

|

met Honden, en andere wandelende Per-

foonen. Alles is zeer natuurlyk, bevallig en *

zonachtig behandeld en uitvoerig gepen- int
feelr. f'r f

~

Door DENZELVEN, ' /£

Dito hoogte en breedte.

. 23 Deeze wederga van de vorige, verbeeld het

V Gezigt naar het Slot te Muyden. Op de
A 5^ Voor-

/
ê-i-^^/<2^-*—



io SCHILDERYEN.
No. B

Voorgrond by het Water fhan Visfers be-

zig hun Net in te haaien, waar nevens een

Heer en Bedienden ftaan. Dit ftuk is niet

minder fraai , uitvoerig en zonachtig gepeh-
feelt.

BERCKHEYDEN, (Gerrit)

Hoog 16, breed 19 duim. Doek.

/ ? %\ Een Gezicht van een Stads Poort van binnen

te zien; op de Voorgrond geftoffeert met

'i/^-^t^ een Vrouwtje op een Muyl-Eze] rydende,

! fchynende te fpreeken tegen een andere met

/ een Mand op het Hoofd, daar nevens een
^ Os, Schaap en twee Bokjes, verder een Heer

te Paard, en Laftdragende Ezels , ter zyde

ziet men den Opgang naar de Stads Muur;
het is alles zonachtig en meesterlyk fraai ge»

penfeeld.

Door DEN ZELVEN.
Hoog 1 5£ , breed 20 duim. Doek.

/

/

/n

t
>1C

35 In een bevallig Landfchap, ziet men een Da-
me en een Heer te Paard ter Jacht uitryden,

ter zyde gaat een Valkenier met eenige Val-

ken en Jachthonden , verder een Gebouw
aan < en Vettmuur, waar by een Vrouw met
een Ezel en ruftende Schaapen; in 'tverfchiec

Heeren te Paard en een ruim Landzicht. Zon-
achtig en uitvoerig gcpenfeelt.

Door DENZELVEN.
dito Hoogte , en breedte.

26 Dit is een heuvelachtig Landfchap met een

Beek-
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Beekje doorfneeden, op de voorgrond ziet

men een Vrouwtje op een Muil- Ezel zitten-

de , fchynende te fpreeken tegen een andere

Vrouw met een Pak op het Hoofd , waar by
eenig Vee dat door bet Beekje waad ; verder

Reizigers met belaaden Ezels en eenige Schaa-

pen , in 't verfchiet Gebouwen , Geboomte
en Gebergte. In alles als de voorgaande be-

handelt en een wederga van dezelve.

Door DEN ZELVE N.

Hoog 38, breed 47 duim. Doek.
/

27 Een Binnen Gezicht van de Beurs van Amfler- \{^ —
dam, van ondereen der Gallereijen , naarhec

/

Toorentje te zien
,
geftoffeerd met verfcheide 2* Sc^ry

Kooplieden en andere Perfoonen ; het be-

vallig Zonlicht geeft een natuurlykeuiwerking

en is Meefterlyk gepenfeelt.

BERKHEYDEN. (Job) of in zyn manier.

Hoêg 13-5-, breed i8£ duim. Paneel.

28 Dit is een Gezicht by een Stads Wal of Veft- /J>o;to
Muur, geftoffeerd met op de Kaart fpeeien-

de Krygslieden ; een Overfte fchynt te Paard /> *z^~j%
te ryden en anderen wandelen. Het is fix ge-

penfeelt.

BEERSTRATEN. (A.)

Hoog 36, breed 50 duim. Doek.

29 Een Winter- Gezicht met befneeuwde We- /t2o —
gen en Diken, binnen de Smd Leiden na^r /

de Mare Kerk te zien , het Water is g iftofj ^£&-j^-
feerd ^

/
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feerd met een menigte Schaatzeryders en een
Arreflee, ter linkerzyde ziet men de Boter-

Waag ; helder en zeer natuurjyk gepenfeek.

BEERSTRATEN. (A.)

dito Hoogte en breedte.

i I')
* — 3° Dit verbeeld een Gezicht naar een Poort def

voorgemelde Stad, waar langs eenige Woo-
\. H&~% cyx- nijgen

,
geftoffeerd met verfcheide Schaatze-

/• ryders en verder bywerk ; in alles als de voo-

rige behandelt, zynde de wederga.

Door DENZEL VEN.
Hoog i6£, breed 23 duim. Paneel.

/ 3t In dit Stuk is verbeeld een Gezicht van een
/a/—

'

Stads Muur, met Wacht-Toorens , Gebou-
wen en een Moolen , ter zyde langs een Rï-

4/ S ^U> vier, waar in een Viflchers Schuit, en in 't

/A <&
verfchïet zeilende Scheepen ; uitvoerig en
Zonachtig gefchildert.

BEYEREN. (J. van)

Hoog 49 , breed 70 duim . Doek.

z 32 Een Gezicht aan Strand, op de voorgrond geftof-

/y, i feerd met een menigte zoorten van VifTchen,

als Cabeljauw , Steur , Zalm , Schelvis , Tarbot

,

/ f R.och, Kreeft, Krab, en anderen Schulpvis-

^A^iST-jis faken ,• alles is volmaakt de natuur naargevolgt

en Meefterlyk fraai en krachtig gepenfeek.

B R A K E N B U R G. ( R einier )

Hoog rjJ-, breed 19^ duim. Doek.

7o 'W Voor een Boeren Biiïenhuis ziet men eenige
•* j -

vro-
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vrolyke danfende Huislieden, waar by Speel*

luy, anderen vermaaken zich met Drinkenen

Rooken, en verdere toezieners. Dit ltuk

is geeftig van Ordonnantie, bevallig vanLichc

en uitvoerig gefchildert.

DoorDENZELVEN.

Hoog 12, breed 14^ duim. Paneel.

34 Ineen Gemeubileerd Binnen- Vertrek ziet men / 3 ƒ
een vrolyk Gezelfcbap aan een Tafel , eenige *

Roken, Zingen en Drinken, terwyl anderen ^f-Y^K^
op de Kaart fpeelen , het Vertrek is geftof-

feerd met verfchtide Huisraad; het invallende

Licht, door een openftaande Vengfter, geeft

een natuurlyke uitwerking , en 't gantfche

ftuk is uitvoerig gepenfeelt.

BOTH. (Jan)

Hoog 30, breed 35 duim. Doek.

' 35 Dit fraaije Landfchap vertoont een aangenaa-

me Morgenftond by het opgaan der Zon

,

aan de rechterzyde zier men eenig Gebergte,

van waar een groote Waterfïroom in een Ri- ~24o~o -

vier afloopt, op de voorgrond, ter linkerzyde *

by Geboomte , (laan en zitten drie Perfoonen

|
op een Heuvel, die de uitwerking der Wa-
terval befchouwen ; alles is zoo natuurlyk ver»

beeld, dat men, om zoo te fpreeken, op het

befchouwen , de noch overgeblevene Nacht-

koeke meent te gevoelen.

Door DENZELVEN.
Dito hoogte en breedte.

36 De wederga van het voorgaande Schildery.

Dit
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Dit verbeeld in een bevallig Landfchap aan

een Rivier het ondergaan der Zon, twee Ry-
zigers, en een Knegt, waar van een zyn

Paard by den Toom houd, fchynen gereed

om in een Pont waar in men drie Menfchen
en twee Beeftenziet, te ftappen, het fchynt

als of het Vee door de hitte der Dag ver-

moeit is; alles is met zoo veel konft en oor-

deel uitgevoerd, dat men van den Mees-
ter deezer twee Konftftukken billyk zeggen
mag, dat hy onderde Hollandfche Landfchap-

fcnilders met recht de hoogtte achting ver-

dient.

B O T H. (Jan)

Hoog 27^, breed 23 duim.

< ICo * 37 ^en Boomryk en Heuvelachtig Landfchap, op
de voorgrond zitten eenige Landlieden by

hun Vee, terwyl twee Muil-Ezels van achte-

1 ren opkoomen, in 'c verfchïet verneemt men
hoog Gebergte waar tuflchen een Waterval

' gezien word, 't fchynd een aangenaame Mor-
geftond te verbeelden, 't Geboomte is door

de Zon met dertelende Lichten gedaagd ; 'c

Coloriet is warm, en alles aangenaam, op de

uitvoeriglte wyze gefchildert.

Door DENZEL VEN.

Hoog 19, breed 20 duim. Paneel.

/j 38 In een aangenaam Landfchap met Geboomte,
^/

~~
ziet men by een Riviertje, een Boer die een

yy belaaden Ezel te drinken geeft, verder een
syfUs**4*^ Landman met eenig Vee, ter rechterzyde,

by
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by hoog Gebergte is een ruftende Ryziger;

het is Zonachtig en fix gefchildert.

B O O N E N. (Arnoldus)

Hoog ij^y breed 14 duim. Doek.
/

39 Voor een open Sceene Nis, ziet men een be* . fff -
vallige Dame, houdende in de hand een Ben-

netje met verfcheide zocrten van Vrugten , n^i^-^J
nevens dezelve ftaat een vriendelyk Jonge-
tje, fchynende naar het Fruyttegrypen, ver- '

der is een Thuingezicht. Dit Stukje is fraay

van Ordonnantie , aangenaam van Coloriet

,

en zeer uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVEN.

Hoog 13, breed 10 duim. Doek op Paneel.

/

40 Een Jonge Dame zittende aan een Tafel, waar- /4o : Ut
op ftaat een zilveren Koffykan: zy fchynt -

beezig uit dezelve in een Kopje te fchenken j tALj2-&">-
alles is uitvoerig en fraai gtichilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog 23 , breed 21 duim. Doek.

41 Diana verzeld van twee Nimphen , in een fterk //(p _,
Zonlicht ter Jagt gaande, zy zyn ter Halver- /
lyve verbeeld in een aangenaam Landfchap, /^€^xvW^
en fchilderachtig gekleed ; dit Tafereel is

'

ftout en uitvoerig gepenfeelt , en in de frnaak

ran G. Schalken gefchildert.

N042
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BOL. (Ferdinand)

Hoog 70, breed 54 duim. Doek.
No. B
42 In dit Capitaal ftuk ziet men ^iö//>& Graaf van

Gelder, in blaakende gramfchap zyn ouden
Vader dreigen; gevolgd van twee Mooren,

t/ZUs***-*--! hy is vertoond in een ryke Kleeding, en zyn
Hoofd verzierd met eenige Edele Gefteen-

* tens; de hartstogcen zyn in dit ftuk zeer wel

waargenoomen ; alles is ongemeen krachtig en
breed gepenfeelt en van eene fterke uitdruk-

king.

BREUGEL. (Jan of den Fluweele)

Hoog 25, breed 43 duim Paneel.

/ 43 Dit Tafereel verbeeld een aangenaam Land-
*lSo —

fchap, waar in een prachtige Fontein zyn wa-

ter in een ronde Kom ftort , aan de rechter-
'

-« hand verneemt men den Zaligmaker zittende
*><^'

tuilchen Maria en Martha op een BaIcon,ter

zyde ziet men door de opening van een Deur
in een Keuken , waar in een Knegt bezig is

Spyze te bereiden ; een Tafel met Bloemen
en Vrugten, en een daartegen over, met ge-

plukten Vogels en verdere Spyze verderen

den voorgrond, waar op een dood Hart, Ge-
vogelte en Viffchen en meer anderen Dieren

gereed leggen. Rubbent en Snyders , hebben

op deeze wyze dikwerf de Schilderyen van
Breugel geftoffeerd , en men zoude dit Kunst,

ftuk onder dezelven plaatfen kunnen.

No.44
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Door DENZELVEN.
Hoog u£ , £r^i 15 rfar/w. Kooper.

44 Een Dorp- Gezicht langs de Rivier de Schel-

de
t
op de voorgrond geftofFeerd met verfchei-

de Beeldjes , een Wagen met Paarden , ver-

der eenige met Koopwaaren ; ter zyde Êenï- /

ge Vaartuigen met verfcheiden Perfoonen j ./
en een Windmoolen op een Heuveltje. Alles! *

'**~° "

is ongemeen delicaat en bevallig gepenfeele. / %^rv-z?

Door DENZELVEN.
I

/
Hoog if£, fl/wi 16* <fa;7n. Paneel.

! 45 Dit is een Brdbands Land Gezicht , op de voor»

grond geftofFeerd met verfcheide rydende

Poll: en Vrachtwagens , waar by eenige Voet-

gangers, ter linkerzyde aan de Weg, ryde;i

twee Heeren te Paard , door een Beekje , ge-

volgt van eenig Vee, op een graazig Heu-
veltje ftaat een Windmoolen , en in 't ver-

fchiet een Dorp- Gezicht; alles is zeer aange~

naam en bevallig gepenfeelc

BREUGEL. ( Pieter ) bygenaamt de Boere.

Hoog 15, breed 22 duim. Paneel

46 Een Winter-Gezicht, verbeeldende een Dorp >72 —
aan een bevroozen Rivier , ter wederzyden met /

Boere Woningen, en een Kerk geftofFeerd,
(jfi—-faK_

men ziet verfcheide lieden zich op het Ys ver- (_
maaken , anderen zyn beezig met Vogels te

vangen : de befneeuwde Daken en Wegen

,

zyn natuurlyk verbeeld, en is uitvoerig van

Schildering.

B &41
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BREUGEL, ( Pieter ) bygenaamt de Boere.

Hoog 12, breed 18 duim. Hout.

No. B
, h r/ 47 Dit ftukje verbeeld een Bordeel, waar in ee-

nigeHuislieden zig op een onhebbelyke wyze

7
' vermaaken , daar is naar de fmaak van 's Mees-*

';yti r tersleeftyd, een helder Daglicht in een Bin-

nen-Huis in waargenoomen , en hier en daar

een goede verkiezing van licht en bruin , de

Tekening heeft zyn verdienden , de Couleu-

ren zyn fterk ; en alles is uitvoerig gefchil-

dert.

BREU GEL en van BAALEN.

Hoog 12, breed 9^ duim. Koper.

n 48 De vinding van Erezichton in een aangenaam
*^>ó~d — Landfchap , de Vrouwtjes zyn vaa een beval-

lige omtrek, het Colorietis teder, het Land-

^V*** Yb ^?^;>L fchap zeer natuurlyk; en 't Licht en Donker,

f ^ , doet een goede uitwerking ; dit (tukje is een

4 Y& &* & fc?-*- Y^s van de uitvoerigften welke uit het Penfeel van

deeze twee groote Meefters gevloeid Zyn.

BREKELENKAJMP. (Q. van)

Hoog 23, breed 28-5- duim Paneel.

.q 49 In een Binnen- Vertek byeen Haardfleede ziet

* ' 9
~

Iïien een gedekte Tafel , waar op Spys en
/ Brood geplaatft is , daar by zit een Man , Vrouw

/\?i*^<'*\ V /*<-/» en Zoontje fchynende met Zaamgevouwen
' Handen en eerbiedig Gelaat, het Gebed te

doen , verders is het geftoffeerd met eenige

Huis-Meubilen ', dit ftuk is verwonderlyk na-

tuur-
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flo. B
tuurlyk,het Daglicht bevallig en tefFens fraai

gepenfeelc.

ÈRED AL, (Pieter) In de manier van de

Fluweele Breugel.

Hoog 1 1
, breed 15% duim. Koper.

$0 De Bouwing van den Tooren van Balei ,zync3< ér -
een Landfchap vol gewoel, en op de voor- / y y
grond ziet men verfcheiden voornaame Per- oy't«**y/r'

foonen,die zich met de Bouwing bemoeijen

;

X
dit Stukje is aangenaam van Coloriet , bevallig

*

van Licht en zeer uitvoerig gefchildert.

BRIL. (Paulus)

Hoog 26, breed 34 duim. Doek.

f$i Een Bofch- Gezicht, met hoog Geboomte op
de voorgond , geftoffeerd met eenige Harten^

Bokken, enz. door R. Xavery. Verders ziet ,

men een Heuvelachtig Landfchap , uitvoerig <£ö _
\ en krachtig gepenfeelt. , *

Door DENZELVEN. /ê^t^t
J

t

Hoog 26 , breed 34 duim. Doek.

$2 Dit is een ruim Landfchap , verbeeldende een
Valley tuflchen begraasde Heuvels, waar eeni-

ge Herders hun Vee dryvende, nevens ande-

ren Reizigers
,
gezien worden ; alles is natuur-

lyk gecouleurd en bevallig gefchildert.

BROUWER. (Adriaan)

Hoog 14, breed 11 duim Paneel. /

53 Een flaapende befchonken Boer zittende aaneen' * Oo ~*

B 2 ïa- ' „
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Tafè] in een Kroeg, met het Hoofd ruftende

tegens een ichot, in 't verfchiet zitten twee
Boeren nevens een ftaande aan de Haard, de
Meefteflyke ftoutheid van hetPenfeel, des-

zelfs luchtige dunne breede en veegachtige

behandeling, geeven niet alleen de blyken,

maar de waarneeming van de uitbeelding der

tap van een Dronkaard doet zien , dat dee-

zen grooten Meefter , vermoogens bezat die

zelden by elkander in eenen zelven Konfte-

caar, gevonden worden.

BROUWER. (Adriaan)

Hoog 10, breed 7? duim. Paneel.

A| Dit verbeeld een oud Man halverlyf te zien
?

f
hy houd in zyn linkerhand een Bril, en fchynd

met aandacht een ftuk Geld te befchouwen

,

/ / waar van hy noch een goed gedeelte in een

Kiflje voor hem heeft; alles is fix en natuur-

lyk befiandelt.

Ji^^Cyyvêuj^ Door DENZELVEN.
Hoog en breed als de voorgaande.

$5 Een ander dito, ftaande en houdende met bei-

de de Handen, een Aarde Bierkan, dit Stuk-

je is een wederga van het voorgaande, en in

ai!e deelen niet minder als het zelve.

Door DENZELVEN. of in zyn manier.

Hoog i2£, breed 16 duim. Paneel.

*'7*2 5^ Eenige op de Kaart fpeelende Boeren, by hel

Kaarslicht zittende te fpeelen aan een 'lafel
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in een Boeren Kroeg ; in die Stuk worden on-

derfcheiden Hartstogten gezien , en een itou-

te handeling van 't Penfeel.

BOÜCHER. (...)

- Hoog 25^, breed 32 duim. Doek.

S7 Deeze Hiftorieele Ordonnantie verbeeld, de

Dood van Adonis'm. een aangenaam Landfchap

tegen een Heuveltje, nevens dezelve itaan

fchreijende Minne- Wichten ,eenig dood Wilt

ligt opde grond, waar by twee Jagthonden,

hooger ziet men Venus op de Woiken neder-

daalen, met aandacht het Lyk befc'iomven- /
de, achter dezelve is haare Wagen met Zwaa- *rfö-6 —
nen befpannen en Cupido ; dit Stuk is ryk /
van vinding, krachtig en MeefterJyk gepen,- ia<v-<s^
feelt. /

Door DEN ZELVE N.

Dito Hoogte, en breedte.

j
58 Een dito Ordonnantie, verbeeldende ineenaan-

v genaam Land- Gezicht, de Geboortevan Ado-
nis, men ziet hem op de Armen leggende van
een knielende Vrouw: waar nevens een in

deftige Kleeding hem met verwondering be-

fchouwd; ter zyde zyn eenige ftaande en rus-

tende Nimphen , verder by een Heuvel is de

Waagen van Juno; ailes is ais de vorige be-

handelt, en ïix gefchiidert en een wederga

van dezeive.

B 3 No. 59
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BOULLONGNE. (Louis de)

Hoog 20, breed 28 duim, op een Kopere Plaat.

59 In deeze Ordonnantie ziet men in een Heuvel-
achtig Landfchap, op de voorgrond de His-

torie alwaar Latone de Boeren in Kikvorfchen
r/fn^) doet veranderen, zy is gezeeten met haare

<• Kinderen aan de Oever van een Water, al-

waar een Boer zyn Hoofd in dat van een Kik-

vorfch reeds verandert is , en een Kikvorfch

zwemmende naar de Wal ; zynde fraai van Te-
kening , fmeltend en mals van Penfeel.

B OU R G. (L. F. du)

Hoog 18, breed 14 duim. Paneel.

60 Deeze Ordonnantie verheeld Baclius en Ariadnz

elkander licrkoozende,voor dezelve ziet men
verf-heidc Minnewichten , en verders eenï-

gt S» r ers, om hoog zyn verfcheide vliegende

Kinacrjes; alles is helder en uitvoerig ge-

fchildert.

B O U T Z E.

"Hoog 2o£, breed 17 duim. Paneel.

6i In een Binnen- Kamef ziet men een Vrouwtje,

zittende te Speldewerken nevens een Tafel,

voor haar ftaat een houten Ddeftal , waar op
een tefl: met Vuur, en achrerwaards by den

Haard, zit een Jongen die Melk uit een Pot

fchynt te Eeten ; alles is krachrig, en mee
de natuur overeenkomltig behandelt.

No.6%
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BLOMMEN. (P. van)

Hoog 19, breed 25^ duim. Doek.
No. B
62 Een Heuvelachtig Landfchap met Geboomte, * ?/~—

waar in eenige Krygslieden tePaard , ter lin- ,

kerzyde flaat een Huzaar die een wit Paard by /f

den toom houd , d*ar nevens is een Vrouw ytrft'fc*'
beezig een Pot met Eeten te kooken , ter rech- ^°

terzyde flaat een Boeren Jongen by een bela-

den Ezel, waar by een groote Hond, het ver-

fchiet vertoont een Landzicht met Gebergte;

alles is fix en Meefterlyk gepenfeelt.

BLOEMAART. (H.)

Hoog 42 , breed 36 duim. Doek.

63 Dit is een leevensgroot Knieftuk zynde eén

Keukenmeid die een Haan aan het Spie ' /4 "*

fteekt, voor haar legt op een Tinne Schotel **

een gebraaden Schaapenbouten een Endvo- />>a~~-£-
geJ : zynde krachtig en fraai van Coloriet.

BURG. (Gerrit ter)

Hoog 32, breed 26 duim. Doek.

6*4 Een Muficeerende Heer en Dame; terwyl de ^Itfrü—s
Dame zingt en haar Speeltuig op haar fchooc

ruft,fpeeld hy ,met veel aandacht n3 hiar lui- "' >s~ ^ /i

flerende, op de Guitar, op de Tafel legt een / *&-*~t-V y
yA~

Mufiekboek, het welk zy fchynt te willen om- /
keeren, verder flaat een Schenkbord meteen '

Roemer Wyn daar op, en achter het zelve

een Heer, zyn aandacht veftigende op den

Mufiek Konflenaar, zy zyn alle prachtig Ge-
B 4 kleed
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kleed, de Dame is geeftig gehuld hebbende

een geel Zyde Keursje met een Hermelyne

rand aan 't Lyf , en daar onder een wit Saty-

ne Rok gezoomd met een Goud Borduurzel

;

dit Schil dery is zeer uitvoerig in den beften

tyo van G. ter Burg. iÓ75gefchildert, over-

treffende dit Sc ik veele van zyne andere wer-

ken in Konlt , inzonderheid munt da*r in

uit, de natuurlyke afbeelding van. wit Satyn,

Zyde , Fiuweele , Leder , Liaken en andere

vercierfeicn van Zilver, in welke te Schilde-

ren deeze groote Konftenaar geene wederga-

de gehad heeft.

CARRÉ. (Michiel)

Hoog 25, breed 33 duim. Doek.

/ , . 65 Deeze Ordonnanrie vol gewoel, verbeeld Chris-

tus, dryvende de Koopers en Verkoopers uit

r den Tempel, die allen fchynen te vluchten;
rirU-^ het Gebouw is treffelyk en alles is Meefteriyk

gepenfeelt,

CONCA. (Sebaftiaan)

&°°g 37» 1>recd 27? duim. Doek.

66 Een Platfond verbeeldende de Marteldood van

l^iü St. Anaftafia , men ziet deeze Heilige Maagd,
aan vier Staaken gemaakt booven een branden-

^JjL, ,fUjC,
/h ^e Houtmyt, haare dood met een geruftge-

laat ontvangen , terwyl een Engel haar den
Palmtak toereikt , en een ander haar een Bloem-
krans aanbrengt, verders ziet men verfchei-

den Krygsknechten en anderen Perfoonen;

die

r
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dit Tafereel is van eene ryke Ordonnantie,

een goet Coloriet en MeefterJyk gepcnfeelc.

C A P E L L E. (Jan van de)

Hoog 22, breed 27 duim. Doek.
f

€7 Dit is een (lil Watertje met verfcheide zeilen- - ftff~~->
de en dryvende Schepen, en andere Vaar- ,

tuigen, op de voorgrond ter rechterzyde ziecJ^/^L^^^U-
men een Pontfchuit met een opgegyt Zeil: i^/ /7
voerende eenige PafTagiers en eemge Krygs- /&&*

~«-J
behoeftens,ter linkerzyde eendryvend Kaag- //
je, geftoffeerd met diverfche Beeldjes 3 die

Stukje is natuurlek fraai van Schildering, en
ryk van Ordonnantie.

Door DENZELVEN.
Hoog 13, breed 15 duim. Doek op Paneel.

6% Een dito, in het zelve ziet men ter linkerzyde * %\ -^

twee Haringbuizen , en ter rechterzyde een ,
' ' , *

dryvend Kaagje , verder legt een Oorlog- fv^t.*^r^^-y

Schip ten Anker 5 alles is helder en Zonachtig

gefchilderc.

C U Y P. (Alben)

Hoog 20, breed 26 duim. Paneel.

69 Op een' graazige Heuvel in een Landfchap.,

ziet men ter linkerzyde , een wit bonten bruin /00 """

Paard by hoog Geboomte, ter rechterzyde • //
by groen Plantgewas legt een Haas in zyn Lee- /

/V<^^<^
ger , verder ftaand en ruftend Vee , in 'e ver-

fchiet een bevallig Landzicht by een Rivier,
alles is wonderlyk, natuuriyk, Zonachug en
teiFens uitvoerig gepenfeek.

B 5 Ko 70



/'

2ö SCHILDERYEN.
C U Y P. (Albert)

Hoog 20, breed 28 duim. Doek'
No. C

/ 70 In een dito Lsndfchap, ziet men terrechterzy-
*

/, de by hoog Geboomte twee Bokjes, verder

j .. ter linkerzyde , verfcheide ftaande en ruften-
r ^^^ id

<je Beeften , waar onder een Ezel , verder een
zittende Landman en Vrouw, in 't verfchiec

Gebergte j dit Stuk is Meefcerlyk gefchildert.

C O Y P E L. (Charle)

Hoog 27 , breed 35 duim. Doek.

71 Deeze zinnebeeldige Ordonnantie vol gewoel,
^y." vertoond op de Wolken , ter rechterzyde een

/ Nimph, het Zwaard en Helm, aan den God
//2^^^~ Mars aanbiedende, waar nevens verfcheide

vliegende Kindertjes, met het Bor ft- Harnas,

hooger ziet men Minerva en de Faam , en ter

linkerzyde eenige Ondeugden als ter nederge-

vek; alles is krachtig en Meefterlyk gepen-

feek.

DEELEN. (Dirk van) en J. le DUCQ.

^ . . Hoog 30 , breed $$ du*m Doek.

/

72 Dit Stuk verbeeld een ruim Binnen- Gezicht van
* jÖ een Vorftelyke Thuin , op de voorgrond ter

zyde en in 't verfchiet, ziet men den ingang

/>/A/i <*****) naar prachtige Paleizen
, geftoffeerd met ver-

fcheide wandelende Dames en Heeren , verder

een Fontein en Geboomte ; alles is Zonachtig

en uitvoerig gefchildert, door beide deeze

beroemde Meefters.

No. 73
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DEKKER. (Cornefis)

Hoog 21 > breed 18 duim. Paneel.

No. D
73 Men ziet langs een Veftmuur aan een Rivier , /£4 ""

een oud Poortje , en verder Gebouwen by Ge- y
boomte

,
geftoffeerd met eenige Beeldjes ; het //?£-*—•

Zonlicht doet een aangenaame en natuurlyke

uitwerking, en is Meefcerlyk gepenfeelt.

DIEPRAAM. (Abraham)

Hoog 21, breed 14 duim. Paneel. y

74 In een Binnen-Huis hangt een Varken op de « /£ -,

Leer, ter zyde fcaat de Slagter met een Bier-

kruik in de Hand, ter rechterzyde zit een '/$wL^
oude Vrouw beezig den Afval te reinigen,

waar by een Blok, Byl, Emmer en ander

Gereedfchappen , ter linkerzyde flaan drie

Kinderen met een Blaas te fpeelen ; zynde al-

les natuurlyk en Meefterlyk gepenfeeif.

D O ü. ( Gerard)

Hoog i4£, breed 12 duim. Paneel.

1$ Dit uitmuntend Konft-Juweel , verbeeld voor /O&zr-*)
een open fteene Wis , een Mansperfoon in ,-

deftige Kleeding , flaande in een Binnenver- ^yu-e^^
trek , hy fchynt lullig op de Trompet te blaa- jt

zen , welke met een blaauwe zyde gewerkte //
Sluijer verfiert is. voor hem legt op de rapd

der Nis een kondig gewerkt Tapytje, waar

nevens ftaat een fraaijeZilvereLampetfchotel

en K^n , in 't verfchiet ziet men een vrolyk

Gezeifenap, van beide kunne aan Tafel zit-

ten
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ten, onder in de voet der Nis, een geeftig

Basrelief van fpeelende Kindertjes, hetgant-

fche orderwerp, word gezien achter een ryk
opg^fchooven Gordyn , de fcaoonheid van
Ordonnantie

>
het bevallige Daglicht en de

verwonderlyke uitvoerigheid van het Penfeel;

{lellen dit Konftryke Stuk, vooreen der uit-

muntende van deezen onnavolgbaren Meefter.

D O U. (Gerard)

Hoog 8£, breed 6 duim. Paneel.

//»/y 7ö Het afbeeldzel van deezen beroemden KonftfchiU
'/ der in oude Hollandfche Kleeding , hy rust

/ -, met de linkerarm tegen een Stoel aan, en
ƒ A,-> T> &* v

heeft een Pyp in de hand fchynende mei een
// ^3 C\^, vrolyk Gelaat naar iets te zien ; het is beval-

y~~
lig krachtig en uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVEN.

Hoog 7 , breed 6 duim. Paneel.

77 Dit Stukje verbeeld een Jongeling hal verlyf in

%
«, /tP-—* deftige Kleeding, het Hoofd is gedekt met

/ een cierlyk Mutsje met Pluimen , hy fchynt
/

r *^. Wuif wet aandacht iets te befchouwen ; alles is fraai

/ en uitvoerig behandelt.

DOES. (J. van der)

Hoog 15, breed 14^ duim. Paneel.

//<? ?% * n ecn Landfchap by een Beekje, ziet men een

,
*Op" Herder zittende te ruften , op een graazige

• trJ y? , A Heuvel by een belaaden Ezel, eneenige leg-

ffyCMWCJAj gendeen ftaande Geiten en Schaapen, een

aan-
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aangenaame Couleur , eene uitvoerige en na-

tuurlyke behandeling, maaken dit Stukje tot

een bevallig Tafereel.

Door DENZELVEN.

Hoog i<5, breed 17^ duim. Doek op Paneel. /

79 Een drift van Schapen , OfTen en ander Vee

,

benevens een Jongen die dezeiven van een ' fre £?
Heuvel in de laagte dryft , achter dezeiven

volgt een belaaden Muil-Ezel, een Kameel

met een Vrouw daar op gezeeten , en verder

achterwaares , verneemt men een Man zitten-

de op een wit Paard ; het verfchiet verbeeld

een aangenaam Heuvelachtig Landfchap,

Koornakkers enz. dit alles is zeer uitvoerig

en Meelterachtig gefchildert , volgens de ma- v

nier van deezen grooten Meefter.

D O U D Y N S. (Willem)

Hoog 61. breed 54 duim. Doek.

80 Dit Stuk verbeeld de Vefting- Bouwkunde , ver- 'jl >

toond wordende door een fterk Jongeling, / , -

zittende op een pragtige Zetel , ter zyde een föu^frêJPi
Tafel waar op Boeken en Tekeningen der Ves-
tingbouw die door hem bezichtigt worden .

in de rechtehand houd hy een Pafler, ter zy-

de ftaat op de grond een Globe, en andere

nodige Werktuigen ; dit Schildery is krach-

tig en teffens uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVElV. ,

Hoog, 66 heed 54 duim. Doek. ^

81 Deeze Zinnebeeldige Hiftorieele Ordonnantie,

ver- ' V—

77 f-

Sft:u>
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verbeeld Pfyfche, die door den Arend een ge-

werkte Kom met water gebragt word , zy is

fiaande en fchynt dezelve met beide Handen
te ontfangen; rondom ziet men vliegende

Kindertjes , dit voorwerp is zeer kragtig en

MeefterJyk gepenfeelt.

D U C Q. (Johan Ie)

#00g4°£» l>ree& 35 duim. Doek.

'4 81 Dit heerlyk Tafereel verbeeld een Cerpv deGar-
^1^)°" de

y
ter linkerzyde , op de voorgrond , ftaat een

/ r* // Krygs-Overfte in deftige Kleeding, ruftende

J)*s£fr^ met de linkerhand op zyn Deegen, verder

zit een ander aan een Tafel met een vrolyk

Gelaat, houdende een glas Wyn in de hand,
voor hem legt een Verkeerbord , ter zyde

legt een Vrouw in flauwte , waar by een Man
en Vrouw haar fchynende te helpen, op de
voorgrond ter rechterzyde ftaat een Jongeling^

bezig zynde een glas Wyn in te fchenken,

nevens hem legt op de grond een zyd Kleed,

yzere Harnaffen, Deegen en ander bywerk,
op de tweede grond ziet men eenige Krygs-

lieden rooken , en anderen flaapen. Dit ftuk

is in alles ongemeen fraai en zeer uitvoerig

behandelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 18, breed 28 duim. Paneel.

/aqj 13 Een Binnen-Vertrek of Corps de Garde , in het
?X4 < zelve ziet men ter regterzyde op de voor-

'

n / / grond twee ruftende Dames, waar nevens een
r- Vrt^fp flaapende Krygsman, leggende Vaandels en

an-
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No. D
ander Krygstuig , in het midden op de voor-

grond ftaat een Bevelhebber in deftige Klee-

ding op de voorgemelde Perfonadien wyzen-
de ; ter zyde ftaat een Jagthond , en verder

een Paard in een Stalling, ter regeerzyde ftaac

een Tafel, waar by eenige Soldaaten. Die

Stuk is ongemeen fraai en uitvoerig van fchil-

dering, en delicaat behandeld.

DUBBELS. (...)

Hoog 2Si, breed 36 duim. Doek.

#4 Dit verbeeld een Zee -Storm, in het midden \£4 1 f

een Oorlogfchip voor de wind zeilende in het

woeden der Golven; verder ter linkerzyde

een ander Driemaft Schip, dat zyn grooteen ^
halve Bezaans-Mafc gebroken is: de onftuï-

mige en duiftere Lugt doet een natuurlyke

werking op het Water , en is Meefterlyk ge-

fchilderc.

Door DENZELVEN.

Hoog 16 , breed 16 duim. Paneel.

85 Een Winter. Gezicht aan een Rivier, op de .la ^
voorgrond, by dor Geboomte, ziet men ter zy-

/

de een ruftende Boer, verder een Schaatze- fat*sofrc£*
ryder met een Ysflee , in 'c verfchiet eenige

Molens. Dit Stukje is helder en natuurlyk

gefchildert.

tYrz*7

D U S A R T. (Cornelis)

Hoog 16, breed 14 duim. Paneel. /
55 Een Binnenhuis, waar in by een Haardfleede / *'&

eea/
r.
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een Boertje aan het Vengfcer met eenVogel-

kooifje , waar by twee Kinderen , a3n de Deur
van 'c vertrek ftaat een oude Vrouw, en in

den ingang van dezelve twee Meisjes en een
flaapend Hondje , verder ziet men op de ftraat

naar een andere Woning, by het zelve ee-

nige Landlieden , verder gefcoffeerd met ver-

fcheide bywerk en Huisraad ; het licht is be-

vallig en is Meefcerlyk gepenfeelt.

D U R E R. (Albert)

Hoog 9, breed 6? duim. Paneel.

Y
jr $7 Het Poutraït van deeze Konftenaar, hy heeft

zig verbeeld ter halverlyf , en omtrent van

* t^if
}

vooren te zien, gekleed met een Mantel ge-

yoerd met Bont; uitvoerig behandelt.

,

:

D Y K, (Anthonie van)

Hoog 73, breed 6t duim. Doek.

88 De Heilige Maagd, met het Kind Jezus op haar

'Jc4/0~~ armen, in de Wolken gezeeten; verfchynd

j aan een Geefcelyken die op zyn Kniën gelee-

U (*£ \~ &en >
zyne ootmoedige betuiging aan den jon-

gen Heiland fchynt op te dragen : het Colorief^

het Licht en Donker, by een bevalligheid in

de Omtrekken ; zyn zulke algemeene ver-

dienfeen in deeze groote Meefter,dat ze van

elk Konft-kenner moeten bewondert worden»

Door DENZELVEN. of in zyn manier.

Hoog 45, breed 35^ duim. Doek.

p
ryio 8° Dit verbeeld een oud deftig Man met eengry»
^ ' Se

/

Z&
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ze Baard, ruftende met zyn rechterhand in de
band van zyn Onderkleed en is omhangen
met een zwarte Mantel; zynde verder fraai

en krachtig van Penfeel.

DYCK. Philip (van)

Boog 19, breed 15 duim. Paneel. /

90 In dit Cabinetftukje ziet men den fterken Sim* * /6& —
Jon* flaapende in de fchoot van zyne beminde , /fa/?

'

Delila , dewelke met zeer veel omzigtigheid ' ft^ft- é~t>ec^.

een zyner afgefneeden Hairlokken , aan eene
oude Vrouw toereikt; dit Stukje is van een
bevallige Ordonnantie, en uitvoerige behan-

deling.

DROOGSLOOT. (J.;

'Hoog 3r, breed 43 duim. Doek.

pt Een aangenaam Dorp Gezicht langs een Ri- /j£# _

vier , met verfcheide Boere Woningen en Ge-
boomte, geftoffeerd meteen menigte vro!y- ,//^
ke Huislieden , die zien met Vrouw en Kin-

deren vermaaken , terwyJ anderen in «Schui-

ten de Rivier opvaaren, verder een bevallig

verfchiet ; alles is helder en plaifant gefchil-

dert.

EECKHOUDT. ( Gerbrand van den )

Hoog 24, br*ed 27 duim. Doek. /

92 Deeze heerlyke Ordonnantie verbeeldde Apos- ,^^_
telen Petrus en Johannes , aan den ingang /' v ' ,,

van den Tempel , ter regterzyde op de vqor- [/^^^ 't : r^^
grond , legt een arme kreupelen die met ge-

C Votf-
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vouwen Handen, en een fmeekend Gelaat

van hen hulp verwagt , waar nevens een ftaan-

de Vrouw met twee Kindertjes, die met el-

kander fpeelen, verder ziet men aan en op
de trappen eenige Schriftgeleerden ; die fraai-

je Stuk is bevallig van Ordonnantie, geeftig

van Licht en Donker, en de hartstogten zyn
kennelyk uitgedrukt, en volmaakt in de kon-
ftige manier van den beroemden Rembrant ge-

fchilderr.

EVERDINGEN. (Allard van)

Hoog 24^, breed 30 duim. Doek.

93 Een Noords Bergachtig Landfchap , ter linker-

zyde op een Heuvel (taan eenige Houte Woo-
ningen , ter regterzyde een Rivier met Wa-
tervallen, waar by eenige Gebouwen en Ge-
boomte

,
geftoffeerd met Beeldjes en verfchei-

de Schaapjes ; alles is natuurlyk en fraai ge-

fchildert.

EVERDINGEN. (Pieter van)

Hoog 13^, breed 11% duim. Paneel.

04 Voor een Buitenhuis zitten twee Boertjes,'een
' >*' derzelven fchynt zyn Pyp aan te fteeken , de

^— anderen houd een glas Bier in de hand , daar

11 fe c_ nevens ftaat een Vat en aarde Bierkan en een

Boerinnetje legt over de Deur ; dit Stukje is

geeftig Geordonneert , en uitvoerig gefchil-

dert.

JV.95

>V
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FARGUE, (Maria M. La)

Hoog 12, breed 14 duim Paneel.

No. F /
95 Men ziet in dit Stuk voor een Buitenhuis, ter

„ ^^
regterzyde op een Stoep een Vrouwtje mee
een Kind zitten, een oude Vrouw zit terzy- 2^£»*^
de beezig Koufen te floppen , een ander legt

over de Deur, ter linkerzyde ziet men eeri

vrolyke danfende Jongen op de Lierfpeelen^

terwyl een Man met eenSrok in de handge-

kleede Hondjes doet danfen ; dit Stukje ik

geeftig van Ordonnantie, Zonachtig en ukvoe-
tig gefchildert.

Door DEZELVE.

Ieder is hoog 4^ , breed 4 duim. Paneel.

/
55 Twee Stuks zynde het eene een Meisje met eeri

Mandje met Bloemen , hebbende een Bouquet-

je met Bloemen in de linkerhand , en 'c ande- ^
ren een Jongetje met een Mosje op zyn reg- * /**"
terhand , ftaande in een Landfchap ; fraai ea

. uitvoerig behandelt.

FLINCK. (Govert)

Hoog 17, breed 13 duim. Doek.

-•

/£& t u

/
//

kloek gepenfeelt. ^o—

-

C 2 No.98

97 Het afbeeldzel van den Apoftel Petrur; zyn- /..
de een Borstftuk halverlyf, houdende de bei- /*//""

de Sleutels in zyn regterhand , Meeflerlyk en / /ƒ ~
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FRANKS. (Sebaftiaan)

Hoog 21 , breed 30 duim. Paneel.

No. F
a/ 98 De Maaltyd van Belfazar. Hy ziet naar de
'*i" wonderbaare en voorfpeilende vel fchyning

fi m. van de fchryvende Hand op de Muur. De
J£r-tt,'é?'rtA'*iLs kostbaarheid van alles, zo van 't Gebouw als

van de aarzirtende Gasten, vertooDen ryk-

dom
,

pracht en weiluft; de hartstogten zyn

m.t ondeifcheid van Caraclers en Perfoonen,

wel waargenoomen , het Fakkellicht werkt

naruuriyk, en de kleur geeft by de uitvoe-

righeid een bovengemeene bevalligheid aan dit

Tafereel.

Door DENZ ELVEN of in zyn manier.

Hoog 22, breed 32 duim. Paneel.

* // •
f f 99 'Mofes in de Woestyn het water uit den

Steenrots fljande, — vol gewoel van Mju-
/ jr/c1~^ nen tn Vrouwen, en in de fmaak van de Mees*

j^ y ters der vyftiende Eeuw gefchilderd.

GLAÜBER. (J.) enG.de LAIRESSE.

Hoog 75 , breed 96 duim. Doek.

/
. 100 Dit verbeeld een Arcadisch Landfchap, ter

*j,{/~l> linkerzyde zit op een Grafige Heuvel, een
ruftende Herder by eenige Schaapen , by hec

)-~^ zwaar geboomte ter regterzyde , een zittende

Landman, fpeelende opeen Scnaimey, waar
by een rustend Vrouwtje, en een ander dito

gaande met een Pak op 't Hoofd , op de
tweede Grond ziet men hoog Gebergte, be-

plant
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plant met Kreupelbosfen , in de Valleije

ziet men wandelende Beeldjes, en in het ver-

fchiet het Blaauw Gebergte; zynde fraai van
Ligt en Donker, en door deeze beide groote

Meelters fraai gepenfeelt,

G L A U B E R. (Johannes)

Hoog 20-5-, breed 23 duim. Paneel. • /

101 In een ruim bevallig Landfchap, met een RI- -'ó~x>

vier doorfneeden , zitten ter regter zy^e op
de Voorgrond, eenige rusrende Beeldjes, by
een witte fteenen Gedenkzuil, ter linkerzyde /
by een opgaande weg, zyn eenige wandelen-

de Beeldjes, verder Geboomte , Gebouwen
en Gebergte: het aangenaam zonlicht, is zeer

natuurlyk, en 't gantfche Stuk is uitvoerig

gepenfeelt.

Door DSNZELVEN.
Hoog io£, breed 23 duim. Doelr.

'102 In dit fraai Bevallig Arcadisch Boomryk Land-

/ fchap, is de Voorgrond geftoffeert met ver -

fcheide Vrouwe- Beeldjes, een meteen Mand-
je met Bloemen op het Hoofd, andere dra*

'< gen Kruiken, fchynende de weg te neemen
naar een fontein, ter regterzyde by een ftil

Water, legt een Rivier-God en verder rus-

tende Beeldjes, het verfchiet vertoont Ge- /
bouwen en Gebergte, het Geboomte is na- /
tuurlyk, en het zonlicht ^eeft een aan^enaa- f/ty)
me uitwerking, en is uitvoerig gepenfeelt. /

C 3 N0.Ï03
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G L A U B E fi. (Johannes)

Hoog en breed als de voorige.

No. G
103 Een dito, terregter zyde by zwaar Geboom-

te vertoond zich een Beekje, aan welker oe-

ver een rustend Vrouwe Beeld , dat door een
Man meteen Krans gekroond word, verder

een zittende Rivier-God, ter linkerzyde eeni*

ge Jaagers met verfcheide Honden, verder

Gebouwen en Gebergte; in alles niet minder,

als de voorige, en een wederga.

Door DENZELVEN.

Hoog r4, breed 18 duim. Doek.

|0$ Dit is een aangenaam -Arcadisch Landfchap,

met een Rivier doorfneeden, op de Voor-
grond langs een Grazige Heuvel, ziet men
tenige (taande en rustende öchaapen ; verdei'

twee Beeldjes, in 't verfchiet Gebouwen en
Gebergte. Alles uitvoerig en zonachtig ge-

ichilderd.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

ioj Een dito Landfchap met Geboomte , ter reg-

terzyde een kleine Waterval, ter linkerzyde

by een opgaande Weg ziet men Mercurius

eenig Vee voortdryven ; alles is als het voor-

g^nde uitvoerig behandeld ? en een weerga,
van het Zelve.

No. 106
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,
GAAL. (Barend)

Hoog 22, breed 18 duim. Paneel.

No. G
f106 Dit verbeeld een Dorpgezicht met verfchei-

de Boeren Woningen, en geftoffeerd met
een menigte Beeldjes , op de Voorgrond ter - ^ - _
regterzyde, zyn eenige Slagters beezig een /

Varken te reinigen, verder hangt een ander o,

Varken op de Leer , in 't verfchiet zyn ver» ^Jr^y*^**-

fcheide vrolyke Landlieden. Alles is helder ' /
en plaifant gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog en breed als de voorige.

107 Een dito Gezicht , zynde een weerga van de
voorige, waar in een menigte Landlieden,

Kippen en ander Gevogelte verkoopen , niet

minder aangenaam behandeld als de voor-

gaande.

G IL L EM A N S. (Jan Paulo)

Hoog 59 , breed 46 duim. Doek.

/<ArzJz

108 In dit ftuk ziet men op de Voorgrond ver- /jn, • p
fcheide zoorten van Aard- en Boomvrugten

,

als J/pergieSj Selleryplanten
y
Bloemkool , Aard'

fifokken en Wortelen , Cantaloupen, Perfikken

en Appelen^2&x nevens een Mand met Drui-

ven en andere Vrugten , en een Mandje mee
Karsfen, waar by een Kopere Weegfchaai,

ter zyde ftaat een Vaas, ge vult met diver-

fch Fruit en een gelaade Wynftok ', het ver-

C 4 fchiec
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fchiet is een Tuïngezicht. Alles is riatuurlyk

en meesterlyk gepenfeelt.

G O L T Z I U S. (Hendrik)

Hoog ji , breed 87 duim. Doek.

109 Detze H^erlyke Ordonnantie, verbeeld iq

'^ ~-
een Bergachtig Landfchap , de Broeder-Moord

/ r van C<2i« aan Abel Op de Voorgrond lege

Jto*-*-^ het doode Lichaam van Abel, ter regcerzyde

ziet men Adam en £wz, met de grootfle ont-

roering, al fchryende het droevig voorwerp
btfehouwen, ter linkerzyde zitten twee Vrou-

wen , die door hun gelaat de blyken geeven

der gïootfte droefheid.-verder ftaan twee Al-

taaren , waar op Brandoffers branden , in 'c

verfchïet ziet men den vlugtenden Moorde-
naar , fchynendé door een nederdaalend Licht

ui. öc Wulken als vervolgd te worden. Al-

les is k rag r ig sjefchilderd
;
en degemoedsbewee-

ging dei Beelden wonderlyk waargenoomen, en

eenïjerfchoonfte ftukken vandeezen Meestero

Door DENZELVEN.

Hoog 22, breed 16% duim. Paneel.

Z iio Dit fraaije Cabinetftuk, vertoont halver lyf

r^ü^Ü -" Maria Magdalena in berouw , zy houd beide

/ ^ de handen op nuare borft, in een diepe ver-

kHv&P-e£+ neeverie aandagt , de oogen zyn Heemel-
* wa g iftigt , mar een Ligtftraal die

van boven daalt; het ganrfc Gelaat geeft de
bl ken van een allergrootiïe Eerbiedigheid,

te kennen. Dit Stuk is fchoon van Téeke-
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No. G
ning : Allerbevalligfi: van Coloriet

,

en van

een uitmuntend delicaat penfeel.

GOOL. (Jan van)

Hoog 22, breed 30 duim. Paneel. /

lil In een Bofch en Bergachtig Landfchap, met / J /
^

Zwaar Geboomte, ziet men op de Voor-

grond verfcheide zoorten van Heeften die ^^y^ML.
door een Beekje gedreeven worden , waar; C - ?

by een Veehoeder fchynende te fpreeken,

tegens een Heer te Paard, verder ziet men
verfcheide Reizigers met een drift Beeiler,

ter linker zyde is een Rivier Gezigt, in 'c

verfchiet Gebouwen en Gebergte, alles Zon-

achüg en uitvoerig Gefchilderd.

GOIJEN. (Jan van)

Hoog 14^, breed 25 duim. Paneel.

112 Een Landzigt aan een Rivier, op de voor- //ö£*—
grond ter regeer zyde een Visfers Schuyt

,

/ y /? *

ter linker zyde fchynt een Pontfchuyt, eeni- (/ AJ£e--r~

ge Reizigers en Vee over te zetten , ter zyda
ziet men een Boerewooning by Geboomte,
en verders Hooy werkers by een Schuur, hec

verfchiet vertoont een Dorp en Ryweg , alles

is bevallig van Coloriet, en meelterlyk fraai <

gepenfeeldt.

GRAAT. (BarenO

Hoog 50^, breed 74 duim. Doe!:.

113 Eneas nevens Dido gezeten in een Rots, / '*

de Held Liefkooft haar met veel ver-

C 5 rukking,

<? a-
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rukking, en 't verfchiet ziet men door de
opening , het Onweer waar voor zy zig

verfchuylen , aiies is kragtig en uitvoerig

gefchilderd , en mag geteld worden onder
de Werken van Verdienden van deze Meefter.

GRAAT. (Barent)

Hoog 4r, breed 52 duim. Doek.

,^_U4 Een Criekfche Hiftorie, waarin een Wys-
geer nevens zyn Leerlingen , twee Vrouwen

'

(JJ .ft*- fl
cn haar éevü)g ichynen te willen leeren;

fc£"ï*f**fögX verfchiet vertoond eenige Tempels en
anderen aanzienlyke Gebouwen, in de Stand
en Hartftogten der Beelden, heeft den Kun-
itenaar, de werken van PouJJyn tragten te

volgen.

GRIFFIER. (J.)

Hoog IQ , breed 25 duim. Paneel.

•
* /115 In een bevallig Heuvelagtig Landfchap, ver-

toont zig een Boere Kermis, ter Jinker zyde
* * ziet men een Huismans Wooning, waar voor

ff} „ eenige Drinkende en Danfende Huisiieden(en andere Perfoon en, verder verfcheide Ten-
ten en Kramen, waar by een meenigtevolk:

een Ka/teel en andere Gebouwen , vercieren

de Boorden van den Jihyn , waarop verfcheï-

V de Schepen vaaren, in het Verfchiet zyn

Bouw- Landen, en Hoog- Gebergte, die

fraaije ftuk is verwonderlyk Natuurlyk ,enhee

zonligt, geeft een alleraangenaarnfte uit-

werkingen is ongemeen delicaat gepenfeeje.

N.nö
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Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

BJo. G
iió Een dito als de vorige, zynde een wederga ,

op de voorgrond in de Rivier leggen een

menigte gelaaden Vaartuigen aan beide

oevers, geltoffeerd met verleheide Beeldjes,

ter regter zyde by een aarde wal , ziet men
op de voorgrond eenige Huislieden , verder

een Kwakzalver op een Theater, waar by

een menigte Aanfchouwers, hooger ziet men
een gedeelte van een Kerk en Tooren, hec.

verfchiet vertoont Bouw- Land en Hoog- Ge-
bergte, en is in alles niet minder van fraay-

heid en verdienden als de vorige, met alle

naauwkeurigheid behandeld.

GRIFFIER. (Robbert)

Hoog 17, breed 21 duim. Paneel.

/

117 Een Gezigt aan den Rhyn, op de voorgrond - ' tYö -

ter regter zyde, ziet men een Boeren Her- -

berg, waarby verfcheiden Perfoonen, zoo f/uK*^*
te voet als te Paard halte houden, en zig ,

veryerfchen, de Rivier is ryk geftoffeerd

met diverfche Vaartuygen, aan den oever

en booven op den Bergen ondekt men veele

Gebouwen; en verder een aangenaam ver-

fchiet, die (tuk is van eene ryke Ordonnan-

tie, bevallig van couleur en verdienftig ge-

fchildert.

N 118
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GRIFFlfcR. (Robbert)

Hoog 20, breed 27 duim. Doek.

No. Q
/ 118 Twee ftuks Landzigten aan den Rhyn>ver-

beelüende Wintenjcs. Op de bevrooren

Rivier, ziet men een menigte Lieden van

beide kunne zig op het ys vermaaken , met
Wandelen en Schaarferyden , Weegen en
D^ken fchynen Bcfneeuwt, en is verder ge-

ftuffeert met diverfe Wooningen en Hoog-
Gebergte, het is helder en natuurlyk gefchil-

dert.

Door DENZELVEiV.

Hoog 10 , breed 12 duim. Hout.

Jic* ll 9 Een gezigt van een Hoog- Gebergte neder-

waards op den Rhyn, 't is ryk met meenigte
Geboomte en Vaartuigen gelïoffeerd, warm

y^J^^ / van Coluriet en uitvoerig gefchildert.

GRIMOUD.

Hoog 38, breed 29 duim. Op Doek.

/ 120 Een Staand Gratieus Dametje in Losfe KIe-

•/y^ " ding1

, ha;ire regterhand ruft: in haare zyeje,

J /y hef Hoofd is byna van vooren te zien, en ge-

l/f/H<</Ü7*-e *? ^ c ^ c mct etn Galant Hoedje, verder is het
' fmeltend en aangenaam van Coloriet.

GRYF. (A. de)

Hoog 23 , breed 28^ duim. Doek.

tl4>
12 1 Op de voorgrond vsn dit Landfchap, legt

ter reg'er .zyde eenig Dood wilt, verieheide

poorten van Vrugten en Groentens, hoger
'

Vfoc4t*JtSt~ hangt
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No. G
hangt een Exter in eenKooy,ter linkerzyde ftaat

een Haan en twee Hennen; in 'c verichiec

een Gebouw by een ftil Water , alies is

plaifant gefchilderc.

DoorDENZELVEN.

Hoog 22, breed 28 duim. Doek. / *=

122 Voor een gedeelte van een Boeren Huis, ziet V/
men een Kruywjgen, met diverfe Groen- , . , />

tens, en op de voorgrond eenig dood wild, jfcfaufre&ï

en Boeren Huysraad , het is Meefterlyk en

fix behandeld , en zeer natuurlyk verbeeld.

HARP. (J. van)

Hoog 23, breed 34 duim. Paneel. /

123 Dit uitmuntend Kond ftuk verbeeld een Mu- ~ t iï C /
ficeerend Gezeifchap in een JBinnenhaard, / ^
ter rechterzyde zit een Landman by een tafel, rfst.è-*.^' <***£

waar op een Mufiek-Botk, aarde Bierman

een Glas geplaatft is, hy fpeelt op een Haut*

bois, ter zyde ftaat een Vrouwtje fcbynende

Bier in een Glas te willen fchenken , verder

zit 'er een Lullig op de Viool te ftryken,

waar nevens een bedaarde Vrouwe Zengen-

de , en een Boer met een Pyp in de hand

,

by den Haard ftaat een Oude Vader, dit

fpel als met vermaak te hooren : ter linker

zyde by een opgaande trap, ziet men in de

deur een Jongeling met een hond , wyzende
naar een gedeelte afval van een beeft, het

geen aan een balk gehecht is, dit ongemee-
11e Fraaije Tafreel , is helder en bevallig van

Coloriet; en het invallende Djglicht, geefc

een
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een verwonderlyke fchoone uitwerking, op
alle de voorwerpen, en is zoo uitvoerig van

fchildering,als 'er van dien beroemden Mee-
iter bekene zyn.

HAARLEM. (Cornelis van)

Hoog, 54 breed 72 duim. Doek.

.ƒ 124 In een Landfchap met Geboomte, ziet men
y* op de voorgrond Adonis , Venus Liefkoozen-

/f*q_ hl <-
,

de, welke tegen zyn fchoot fchynt te ruften*

/ en hem met een aanminnig gelaat befchoudt,

ter zyde zit Cupido met eenige Jagthonden^
dit ftuk , met meer dan Leevensgroote Beelden,

is kragtig , en Meefterlyk gepenceeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 29, breed 54 duim. Paneel.

125 Deeze Ordonnantie in een Landfchap , ver-

beeld Chriftus door Johannes gedoopt, ter;

wederzyden ftaan en zitten verfcheide Mans
en Vrouwen met Kinderen, die deze Heylige

PJegtigheid befehouwen , verder eenige
• •

'•

wandelende Beelden , en in 't 't verfchiet

Gebergte , dit ftuk is krachtig en uitvoe-

rig gefchildert.

Door DENZELVEN.
/ Hoog 38, breed 52 duim. Doek.

,,> 12Ö In een Landfchap met geboomte, ziet men
1J

'

zitten den Herder Paris , de Gulden Appel

n

aan Venus toereikende, daar nevens ftaat Cu-
pido ter linker zyde fchynen Juno en Mi~

nerya
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nerva al dreigende te vertrekken

,

dit ftuk is

kloek en Meefterlyk gepenfeeld.

HAKKERT. (Jan) GeftofFeerd door

J. LINGELBAG.
Hoog 3fy, breed 40 duim. Doek.

127 Een Kapitaal ftuk zynde een Landfchap met

hoog Geboomte op de voorgrond, by het

zelve ziet men een Poftwagen, welke door

een bende Struikroovers werd aangevallen,

dog door eenige Paflagiers werd befchermd

,

verders langs een opgaande Weg, ziet men
eenige vlugtende Reizigers, in 'cverfchiet,

aan de overzyde en langs een Rivier doen

zig hooge Bergen op; een aangenaam Licht

is in dit Schildery waargenoomen , de voor-

werpen zyn verftandig gedaagt, en alles is

zeer fraai, fix, en uitvoerig gepenfeeld.

HAKKERT. (Jan)

Hoog 23 , breed 30 duim. Doek.

128 Dit is een Bergachtig Landfchap met ge-

boomte ; langs een Rivier ziet men , op de

voorgrond , een ftaande VifTer met een Schep-

net; ter rechter zyde een Vrouwtje met een

Mand in de Hand, en een loopend Hondje,
alles is warm en aangenaam gepenfeelt.

HALS. (Frans)

Hoog 42 , breed 37 duim. Doek.

129 Het Afbeeldzel van een Krygs-Overfte, in

Oud Hollandjche kleeding , zyn Hoofd is be-

dekt met een ronde Hoed, om zyn Hals

hetft

*

/fa -

7

••//,f

7*z c r// c c
'-
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heeft hy een groote kraag, en om 't lyf heeft

hy een zwarte zyde fluijer, het is treffend,

en krachtig van couleur j fix getoetft, en
van een breede en vaste penfeel(treek.

HEEM. (Jan Davidz. de)

Hoog 48, breed 33 duim. Doek.

130 Deeze fchoone Ordonnantie verbeeld een
^V 'm (teen gewerkt Ornament ; (taande op een

voet (tuk, in het midden derzelve (taat, een

'e .-.. se ?£ .groote Roemer met Wyn, rondom is het

Omvlogten met Ranken , waaraan onderfchei-

óen foorten van bevallige vrugten , en fier-

Jyke Bloemen gehecht zyn , by het voetttuk

zit een Vogeltje op een takje, verder ge-

Itoffeert met verfchcide Infecten : alles is on-

ge meen Delicaat en kragtig gefchilderd ; en

op het allernatuurlyksc verbeeld , en een

der trcffd\kfl:e (tukken van deezen beroem-

den Mee (ter.

Door DENZELVEN.

Hoog 26, breed 21 duim. Doek.

131 Een Glaaze geribde Fles, (taande op een

Steene Tafel, gevult met diverfche foorten

/ van Hloemen en Vrugten , als een takje met

« (
'- erT)Oranje-/Jppelenb)aderer>;witteenroodeRoo-

zen ^Iriaffen ^Tulpen ,en anHere bloemen. Op de

tafel legt een takje met Kruys en Aalbez\en
t

en verders eenige vliegende Cappelletjes ,

dit (tuk is kragtig en tevens uitvoerig ge-

penfeelt.

N0.Ï32
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Door DENZELVEN.

Hoog 27, breed 21 duim.

No. 4 H
Ï32 Voor een fleenen Nis ziet men onderfchei- ' ö )

dene foorten van vrügten leggen, als een /
opengefneden Canteloep, Perjiken, Abrïcoo~ /? .

Jen , Pruymen , Druyven, Moerbezien, en an- //££ ^^^*o
dere vrugten , verders een Glaaze Boocaal^

met Wyn, dit ftuk is helder uitvoerig, èh

fraay gepenfeeld.

tlEYDE. (Jan van der) en A. v. de VELDE*

Hoog 17^, breed 21 duim. Paneel.

133 Dit fraaije voorwerp verbeeld een gezigt bin- , //?#*& -
nen de Stad Keulen, op een ruim Plein, ter

wederzyden met Publyke Gebouwen verflens /
ziet men verfcheide Wandelende en als mee 9^~z^-6,éc£^
elkander fpreekende Beeldjes , waar by geor- & r
dende Geeftelyken ; en een Landman te Paard

rydende , verder ftaat een Kerk en eenige

andere Woningen, alles is levendig uitvoerig

en Zonagtig behandeld, en doed een won-
derbaare uitwerking, en ié delicaat gepen-

feeld door byde deeze beroemde Meeltere

Door DEN2ELVEN.

Hoog 15^, breed i$% duim PaneeL /

É34 In dit natuurlyk ftuk vertoond zich een Ge- //lO P
zicht langs de Heeré-Gragt te Amfterdarii /
ziende gedeeltelyk naar de LelyGragt, ge- y/ln - l^
ftoffeert met verfcheide Wooningen, Ge- y ; '

boomte, en diverfche BeeJdjw, dit ftuk is /

D nies
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niet min bevallig dan Konflig gefchildert,

en het itreelende zonligt; doed een zeer

fchoone uitwerking

H E Y D E, (Jan van der)

Hoog 24^- , breed io£ duim. Paneel

v n 1 r *35 Door een open Nis; ziet men in een Prag-
' ' 1 * tig vertrek , een Marmere Tafel , waar op

/ een keurlyk gewerkt Tapytje legt, op het

';^7^<7<-c ^ zelve (laat, een Aardglobe, daar neven»

legt een opengeflaagen Boek , waarby een

konftig gewerkte Drinkbeeker , Boeken

,

Schryftuyg, Graadboog, en andere Inftru-

menten, ter zyde de tafel ftaat een ftoel^

waar op een open geflagen Bybel , om hoog
een gedeeltelyk opgefchoven Gordyn, het

geen aan een Marmere Pylaar fchynt vaftge-

hecht, alles is natuurlyk verbeeld, en on-
gemeen fraai en uitvoerig gefchildert.

HELST, (Bartholomeus van der)

Hoog 20, breed 26 duim Doek.

X36 Dit Schildery verbeelde vier Perfoonen, zït-

>
I j

'

i
tende aan een Tafel , waarop een Tapyt
ligt, zy hebben eene Beeker, een Bandelier,

en andere dingen in de hand, welke tot pry-

y-? --. c:*u<- c '/" fen zullen uitgedeeld werden, en over de

l- / uitdeeling van welken zy met elkander

fchynen te r3adpleegen
3
terwyl drie Jonge-

lingen , in het verfchiet met hunne Boogen
in de hand ftaan , als of zy met ongeduld
wagten, die fluk is verrukkend fchoon ge.

fchilderd
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fchildert j van der Helft heefc dit zelfde On-
derwerp in 't groot gemaald, 't welk op den
Doelen is geplaatft , en Houbraken heeft het in

zyn Leeven der Schilders befchretven.

Door DE NZ EL VEN.
Hoog 30", breed 57 duim. Paneel.

137 In een Heuvelachtig Landfchap, ftaan vier Hee- * /[
ren en een Poftkar meteen Paard befpannen,

verzeld van een Knegt die een Ryszak fchynt

te leedigen, waar by twee anderen PaiTagiers:

alles fraai , krachtig en namurlyk gefchildert. f

v~~a —

H O O G E. (Pieter de)

Hoog 28, breed 15 duim. Doek.

/

/

/

138 Hier word verbeeld eenBinnenhaard, terreg-

terzyde een Schoorfteen met een brandend * 2- Q-° "

Vuur waar over een Ketel hangt, waar by /T^X
een aarde Braadpan , fchvnende een Vrouwtje, <£} £ C-c e -* *«-aa

dat ter zyde zit, met een Tang in de hand , bee-

zig om 'er Vuurkoolen op te leggen , zy heefc /

op de fchooc een Mandtje met Peeren , ter

zyde ftaat een klein Kind met een Peer in de

hand, dezelve wyzende aan een Dienfcmeid

die iets in een Spyskasje bergt , dat ter lih-

kerzyde van 't Vertrek geplaatfc is, daar nevens

ftaat een Tafel met een Kleedtje bedekt, waar

op een Schotel met Brood en een Keulfche

Bierkan , verder is het geftoffeerd met verfchei-

de Huisraad, het invallende Licht van ter zy-

de geeft op alle de voorwerpen een byzonde-

re natuurlyk werking , en is uitvoerig gepen*

feeJe.

D 2 No 139
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H O O G E. (Pieter de)

Hoog i5£, breed 1 6? duim. PaneeL
No.

» o r f_ 139 Dit fraai Tafereel verbeeld in een gemeubileerd

Vertrek , een bevallige Dame in deftige Klee-

ding, zittende met een Kindtje op de fchoot

,

^ «. cf-*o
ter Zy Cje fl.aat een ^jeg en een Xafel met een
Tapytje bedekt, waar op een Mandtje met
Linnen , verder by een Haardfteede veegt een
Dienftmeid de Vloer, en dooreen openstaan-

de Deur ziet men eenigeWoningen ; het aange-

naam en bevallig Zonlicht, valt zydeling door

een Vengfter langs een witte Muur, en- geefc

een wonderlyke natuurlyke uitwerking: en
is teffens delicaat gepenfeelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 34 , breed 41 duim. Doek.

140 In een gemeubileerd Binnen- Vertrek by een

v
'*y
/

. gedekte Tafel , ziet men twee Dames en twee

JHceren , een der Juffrouwen fchynt op een

zilveren Schotel waar op verfcheide Vrugten
- ^ -i- leggen , dezelve aan te bieden aan een Offi-

cier , die bezig is zyn roemer Wyn te ledi-

gen , ter zyde by het Vuur rookt den ande-

ren een Pyp, in den ingang der Kamer komt
een Jongeling met een flesWyn en een Scho-

tel met Vrugten : alles is wonderlyk natuur-

lyk , het Licht bevallig en uitvoerig gepenfeelt.

H O E T. (Gerard)

Boog 23, breed 28 duim. Doek.

141 Men ziet in een Prachtige enVorftelyke Ge-

,7V' ' \ hOOr-
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hoorzaal , de bevallige Circe op een verheeven

Zetel met een Toverroede in haar hand , de

gezellen van UliJJes in Dieren herfchepp-n-

de, door het gebruik der Toverdrank, zy

is verzeid van verfcheiden Maagden die hair

gevolg uitmaaken , en die beezig zyn Krui-

den en Bloemen aan te brengen: dit Schilde-

17 is van een ryke en grooifche Ordonnantie;

van een aangenaam en bevallig Coloriet , eO)

uitvoerig behandelt.

Door DENZELVEN.

Hoog , en breed als de voorgaande.

J42 In dit Stuk befchouwt men Dido Koningin

van Carthago 9 gehoor verleen en de aan Eneas

en zyn gevolg, verder ziet men verfcheidene

Maagden , Lyfwachten en anderen Beelden

;

dit Stuk is zoo van uitvoering als Ordonnan-

tie, niet minder als de voorgaande en een

vederga tot dezelve.

HONDEKOETER. (Melchior)

Hoog 47, breed 54. duim. Doek.

143 Een Landzicht met Geboomte, men ziet

op de voorgrond ter regterzyde in een Wa-
tertje een zwemmende, en ter linkerzyde een
flaande en een ruftende Eend; verder een
flaande witte Klokhen met verfcheide Kuikens

,

daar nevens ewee ruftende Hennen en een
ftaande Haanrhoogerop een H-k zit een Ex-
terne natuurelyke houding van 't Gevogelte
en deflelfs bevallige Coleuren die als in een.

helder Zonlicht geplaaft zyn
,
geeven- een luis?

D 3 te?
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ter aan dit Schilderftuk , die de roem van dee-

ze navolger der natuur: door zyn kondig

Penfeel verworven heefc.

HONDEKOETER. (Melchior)

Hoog 43 , breed 52 duim. Doek.

144 Dit is een Boomryk Landfcbap als de vorige,

men ziet op den voorgrond , een ruftende

witte Klokhen met verfcheide Kuikens , ter

zyde legt een goudlakenfe Hen by een groot

.^cJ

^

r- c "1 Planrgewas, ter linkerzyde ftaat een Haan,
* verder ziet men een Duif op een vermolmde

Boom , en in 't verfchiet een Paauw en Paau-

N wies ; alles is als de voorgaande uitnemend fraai

en uitvoerig gepenfeek.

HUGTENBURGH. (Jan van)

Hoog, 46% heed 54^ duim. Doek.

245 Een heevïge Actie in een Bergachtig Land-

*£ y ichnp tuffchen Ruitery , op de voorgrond ziet

men verfcheiden Helden , in volle woede haar

/ ^^Y- Tegenparty te keer gaan , eenige fneuvelen en
> :

,.' anderen vluchten ; op de grond leggen Vaan-
,

i de!s en ander Krygsgeweer, in 't verfchiet

vertoont zig een heevjge aanval; alles is in dit

Stuk in fterke beweeging vol gewoel, en de
x

» Hirtstogten zyn kennelyk uitgedrukt, 't is

voorts kondig van Licht en Donker en krach-
tig geptmfeelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 35» iretd 44 duim. Doek.

// q 1 46 In een Landfchap , ziet men verbeeld een hee»
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vige BacaiJje tusfchen Ruitery , op de voor-

grond leggen gefneuvelde Krygslteckn en

Paarden, ter linkerzyde rende een Ruiter met

zyn Standaartj gevc'gt van veel Oorlogst

volk, verder ontdekt men vlugtende Partyen

;

dit Stuk is vol gewoel en vuur , de Hartstog-

ten zyn wel uitgedrukt, en is kragtig en mees-

terlyk gepenfeelt.

Door DENZELVEN.

Dito Hoogte en Breedte. Doek.

147 Een dito, zynde een wederga van de voorï-

ge, verbeeldende een Veidfiag , waar in alles /
in volle woede, op de voorgrond leggen Ge- /> V^t. ^ . /—
kwetften, anderen met de Sabel in de hand, '

'

zoeken hun vyand: verder ziet men Voet-
volk vinnig op elkander vuuren, en in 'tver-

fchiet een hevig Gevegt, in alles behandelt

als de vorigen, en meefterlyk van Ordon-
nantie.

Door DENZELVEN.
Hoog 28! 1 breed 35 duim. Doek.

148 Deeze Ordonnantie verbeeld in een Land- d l 2^<J —>
fchap eenige Heeren en Paarden by een Ry-
fchool of Manegie, het geen ter linkerzyde

by geboomte gezien word. Een Staiknegc

fchynt een Paard te dresfeeren, ter regter-

zyde ryd een jong Heer op een Hitje, ver-

der ziet men Landlieden by een Herberg,
een gezigt van een Stads Poort en Wal, be-
nevens eenige Gebouwen ; dit Stuk is beval-

lig en fraay gefchildert.

D 4. No. 149

f?A.



56 SCHILDERYEN.
HUGTENBURG. (Jan van)

Hoog 2 1 , hreed 25 duim. Doek.

No. H
\f* Ï49 Een Landfchap, verbeeldende een Campement,
/ /

"
ter regterzyde by geboomte ftaan Zoetelaars

/ y, „ Tenten, waar nevens een Kar, waar op een

^v— t--tin Ze.i\ Vrouw en Kind zit, waar by eenige losfe

Paarden, een ruftende Man, en Vrouwen,
verder eenige Ruiters te Paard , in 't ver-

fchiet verfcheide Bagagie - Wagens ; alles is

kragtig , fraay en teffens uitvoerig gepenfeelt.

DoorDENZELVEN.
Hoog 22, breed 34 duim. Doek.

150 In een Bergachtig Landfchap verbeeld ee»
* f fr~0 heevige Schermutfeling tusfchen Ruitery, op

de voorgrond leggen verfcheide gefneuvelde

Q,yV>-j^*-* Krygslieden en Paarden, ter regterzyde in 't

gebergte ziet men den Optogtvan een Leger,

en ter linkerzyde vlugten eenige door een
Rivier; alles is vol vuur, en de Hartstogten

natuurlyk uitgedrukt, en meefterlyk fraay ge-

penfeelt.

DoorDENZELVEN.
Hoog 19, breed 22 duim. Doek.

(Ï51
Men ziet hier een opgaande Weg met Ge-
boomte, ter regterzyde is een Boere- Wa-
gen , betaaden en befpannen roet vyf Paarden

,

welke aan een beekje fchynen te drinken, de-
zelve word door Krygslieden overvallen en
geplonderd, vooits eenige andere Rytuigen,
in 't verfchiet een Vegtend Leger ; alles is

zeer natuurlyk fraay en uitvoerig gepenfeelt.

\
No. t S Z

/

/
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Door DENZELVEN.

Hoog en breed ah de voorige.

No. H
J52. De Wederga van de vorige, verbeeldende

een Schermutseling tusfchen Ruitery, op de

voorgrond zit een Overfte met de fabel in

de vuist op een wit paard, in woede zyn

Vyand aanvallende , daar nevens legt een

Gefneuvelde , en ter zyde een vallende Rui-

ter met zyn paard, en verder een blazen-

de Trompetter 5 in 't verfchiet ziet men een

Leger in 't gevegt ; alles is vol drift en vuur,

en uitmuntend van Hartstogt, fraay van ligc

en donker, en uitvoerig gepenfeelt.

HEEMSKERK CJ.van)

Hoog 10, breed 13 duim. Paneel.

$53 In een Boere Binnen Vertrek zitten eenige

Huislieden zig met Rooken en Drinken te

vermaaken , ter regterzyde zit 'er een die

de Hospita fchynt te caresfeeren , zy houd in

de linkerhand een Roemer Wyn; verder ig tf e^s^ey
het geftoffeert met allerhande Huisraad, en

geeftig en fraay van Schildering.

Door DENZELVEN.
Dito Hoogte en Breedte.

154 Op de Voorgrond, in een dito Vertrek zit een
Oude Boer die eene Boerin liefkoost , ter zyde
zit een ander Landman , waar nevens een Ton

,

waar op een Bierkan geplaatst is , verder by een
Haardtteede zitten 'er eenige op de Kaart te

fpeelen en verder Bywerk; alles is befjan-

D 5 deld

/

>

99
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No. H

deld als de voorgaande , en een Weerga van
dezelve.

HUYSUM (J. van)

Hoog 3 1 , breed 24 duim. Paneel.

J S5 Een Steene Tafel voor een Nis, op dezelve
'

/ > v ( (laat een cierlyk gewerkte Vaas
, gevult met

een meenigte keurlyke Bloemen , als roode en

^ - TT^7> witte Roozen, Hyacinten, Tulpen, Pioen - Roo-

zen , Papavers , Auriculaas , en anderen , ter

zyde legt een Vogelnestje met Eyeren, ver-

ders vliegende Capellen en andere Infeclen;

de Schildering en Groeping der Bloemen is

volgens de Harmonie der Couleuren, en de

bevallige losheid van dezelve zeer natuurlyk

,

en als door een kragtig Ligt befcheenen , en

ongemeen delicaat en uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 19, breed 22 duim. Doek.

156 Dit is een Arcadisch Bergachtig Landfchap,

waar in verbeeld ter ^regterzyde op de Voor-
\ grond by Geboomte, een Veehoeder, dry-

' ?< flfóvfo venc^e eenige Schaapen , ter linkerzyde op
een grazig Heuveltje, zitten tweePerfoonen,

t> waarby overblyffelen van Gedenktekens ; ver-

\ der ziet men eenige Gebouwen en een Rivier

met een Waterval ; het aangenaam verfchiet

vertoont Gebergte ; de bevallige fchikking

en het zonachtige Licht , verfpreid een kleur,

die een aangeiaaame warmte te kennen geeft,

door het geheele Stuk , en is zeer uitvoerig

behandeld,

No. is?

ho X
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DoorDENZELVEN.

Dito hoogte en breedte. Doek.
No. H
157 In een dito Landfchap, ziet men op de Voor-

grond ter linkerzyde by Geboomte, een rus- 'C

tende Reiziger, fchynende met een Hondje
te fpeelen ; verders een gaande Landman by
een belaaden Muil-Ezel en eenige rustende

Schaapjes. Op de tweede Grond, ter regter-

zyde, ziet men by Gebergte een ruifende

Waterval, Geboomte, Gebouwen en andere

Stoffagie. Het is in alles als de voorgaande

uitmuntend behandeld, en een fraaije we-
derga tot dezelve.

Door DENZELVEN. 7

Hoog 9, breed 12, duim. Koper.
/

158 Een Arcadiesch Landfchap, in 't zelven ziet ' ffo -*

men op de Voorgrond een Herder, zittende ,

op een omgeflagen Boom nevens een Water.
t ;> er it***^*-*

val, verder eenige Schaapen onder 't Geboom-
f

te, en in 'c verfchiet eenige Gebouwen en

hoog Gebergte. Dit Stukje is van een aan-

genaame verkiezing, en alles is uitvoerig en

fraai gefchilierd.

H O L B K E N. (In de manier van)

Hoog 9 , breed 7 duim. Hout. in
r> - y

159 't Pourtret van een Jongman, gekleed in de . .

manier van die tyd, hy heeft een Kapopzyn /) cM*^**^
Hoofd, en fchynt zydelings ergens heen te

zien:
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No.

,
H

zien; dit Conterfeitzel is zeer uitvoerig en

bevallig gefchilderd.

HORREMANS. (J.

)

Hoog 27, breed 33 duim. Doek.
I

160 In een wel gemeubileerd Binnen vertrek, ziet

men een vrolyk Brabandj gezelfchap, op de

Voorgrond danst een Dame met een Heer ,

verder zitten Speellieden , ter linkerzyde by

een openftaandë Vengfter, ftaat een gedekte

Tafel , waar aan verfcheide Heeren en Juf-

frouwen zig met eeten en drinken vermaa-

ken. Alles is natuurlyk en plaifant gefchil-

derd.

Door DENZELVEN.
Dito hoogte en breedte.

1(5.1 Een dito als de voorgaande: zynde een we-
derga, en verbeeldende een Brabands Can-
deelmaal, de Kraamvrouw zit by de Haard-

fteede, waar nevens de Min met het Kindje,

en veifcheide andere Juffrouwen, ter linker'

zyde zit een bedaagd Heer, die een glas Wyn
door een Dienftmeid geprefenteerd word ^ver-

der is alles aartig gemeubileerd en geellig van

Ordonnantie.

v\
JANSON. (J.)

Hoog 8 , breed 1 c duim. Paneel.

1 16.2 Een aangenaam bevallig Landfchap, ter lïn~.

,
l

y^ - kerzyde ziet men een Bieren Woning byGe-
\ boomte, op de Voorgrond een Heer teflaard



t
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No. X

rydende, verder Voetgangers en in 't ver-

fchiet een Landbouwer. Alles zonachtig en

uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte. Paneel. ,

163 Een Binnengezicht van een Dorp naar de

Kerk te zien , ter wederzyden met Woningen
en Geboomte, en geftoffeert met wandelen-

de Beeldjes, alles warm» zonachtig en uit-

voerig gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog 8, breed 13^ duim. Paneel. / 1

164 Een Gezicht op het Dorp ^oxftel by 's Her- 1 ^0 -» •

togenboscti , aai tig geftoffeerd en uitvoerig ge- V_
fchilderd. *

J A R D Y N. (Karel du)

Hoog 72 , breed 54^ duim. Doek.

/
1Ö5 De Verfchyning van den Engel aan Hagar, <-J/a/) ~> ^

zy legt geknield op een bundel van haar KIe- ,
^

deren, en houd een Nap met Water in de
hand , waar uit den Jongen hma'êl drinkt ; een lyL-'t''1—
Hemelkind onderfteund hem , en hy fchynt

, /
verzwakt en afgemat , zyne verkwikking

, /
door de lesfing van zynedorft, te fmaaken;
terwyl de Hemelbode zyn Moeder naar bo- i

ven wyst, als aanduidende dat alles door Gods
- Voorzienigheid word verzorgt , en zy fchynt

haar vertrouwen daar op te vestigen ; de hel-

der-»
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JNg. I

derheid van Licht en Schaduwen
, geeven

een ongemeene bevalligheid aan die Tafereel,

en de kleur heeft een fchoonheid, die deeze
groote Meefter vermaard gemaakt heeft.

JARDYN. (Karel du)

Hoog 20, breed ió? duim. Doek.

//is* IÖ6 Een Bergachtig Landfchap, men ziet op een
Heuvel twee Koeijen , waar van een neder-

/ ligt, nevens dezelve twee Schaapen en een
V f^\-> Lam , welke door *t zonlicht gedaagd zyn ,

' k op de voorgrond in de fchaduw , ligt een

Ezel te rusten ; tusfehen den eerften en tweeden
grond is een Waterval ; de verfcheidenheid in

de Boomen is 'er volmaakt in waargenomen ,

en het zonachtige Licht verfpreid eene kleur

,

die eene warmte te kennen geeft door het ge-

heele Stuk, en doet alles met een ongemee-
ne dunheid en helderheid voorkomen; men
mag met reden zeggen, dat dit Schilderyeen

Meesterftuk van deezen Kundenaar is.

Door Z)ENZELVEN.

Hoog 19, breed 26 duim. Doek.

/
'

167 In een Italiaansch Bergachtig Landfchap met

>Y> eenige Gebouwen , ziet men op de voorgrond

een Man te Paard , waar nevens een Ezel die

^ ƒ belaaden word , verders eenige Werklieden

,

/Vlvl. ü*4 /w beezig Koopmanfchappen te ontladen, uit

een Vaartuig, leggende in een Riviertje;

dit Stuk is zonachtig en meefterJyk gepen-

feeld.

N.168
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Door DENZELVEN.
Hoog 16, breed 19 duim. Paneel.

No. I

1Ó8 By een Italiaansch vervallen Gebouw, ziet

men een Vrouwtje dac haar Paard, waar op
zy is gezeeten, Jaac drinken , waar agter ^

twee Ezels ; alles is helder , kragtig en zon-

achtig gefchilderd.

JONSON (C.) Lon don 1640.

Hoog 35, breed 30 duim. Paneel.

-7

169 Dit Afbeeldfel vertoont het Pourtrait vanden , UK
,

Burgermeester Nicolaas Tulp. Hy rust met de

regter arm als op een Tafel en met dezelve
>J/ ^Z^l

hand op een Doodshoofd , waar nevens een 1
Tulp legt, houdende de linkerhand op de r
borst ; dit Stuk is kragtig en meefterlyk ge-

penfeelr.

JORDAANS (Jacob)

Hoog 72, breed 7$ duim. Doek.

170 Een Konftig Tafreel, roet meer dan Lee- y fi/ó
vensgroote Beelden, in een Landfchap, het * ^ ^ p^
vertoond op den voorgrond een zittende }/ a-e.r-4

/
c^i, i iM

Vrouw, beezig een Geit te melken, zy ziet

zydelings naar een fchrijend Jongetje met een
pypkan in de hand , ter regterzyde ftaat een
oude Vrouw , houdende in de eene hand een
Rinkelbom, en in den andere een kopere
Melkkan, ter linkerzyde zit een Sater of
Boksvoet, als in diepe aandagt, en op de
grond leggen verfcheide Vrugten ; dit Siuk

isfchoon van Ordonnantie, fraay van Tee.

ke-
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No. I

kening, en de Caraófcers kennelyk verbeeld;

alles is ongemeen kragtig behandeld, en een

der Capitaalften van deezen grootèn Meefter,

JORDAANS (Jacob)

Hoog 49 , breed 80 duim. Doek.

Deeze Capitaale ryke Ordonantie verbeeld

een vrolyk Vreugde - Feest van verfcheide

Bachanten. In een Bergachtig Landfchap mee
Geboomte verfiert, ziet men ter regterzyde

Bacchus op een Leeuw zittende, verzeld door

verfcheiden Nimphen en door twee Saters

önderfteund, hy houd een zilveren Wynkafn
in de hand, op de voorgrond leggen flaa-

pende Nimphen , w^ar by eenige Vrugten,

een Sileen op een Ezel rydende fchynt te

drinken uit een Vies , daar nevens gaan twee
Danfende Saters met Rinkelbommen, verder

eengroot Gevolg van anderen met fakkels en
fpeelwerk in 't verfchiet, om hoog een Tem-
pel; dit Stuk is vol gewoel, helder, fiksen

meefterlyk gepenfeelt.

Door DENZELVEN.
Hoog 42, breed 54 duim. Doek.

Ï72 In deeze fraaije Ordonnantie word verbeeld'
v

/ / - de Ydelheid der Hovaardy , men ziet een zit-

tende Dame in Pragtige Kleeding derzelver

' (Ir* - Hairlokken vercieren , ter zyde ftaat de Zot-

/ -

'

heid , die al laghende de Spiegel vast houd,
' waar nevens een bedaagd Philofooph , hebben-

de in de linker hand een Doodshoofd , op het

welk hy met de regter hand wyst, als aan-

toonende, hoe vergankelyk het Leeven is.

No. 273
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KALF. (Willem)

Hoog 33, breed 29 duim. Doek.

No. I

173 Op een Tafel met een Purper Kleed bedekt, ' j
ziet men eenBocaal, zilveren Schaal , Roe- /

mer met Wyn en een Schotel met verfchei- /$V ^r-vt^^'K,
de Vrugten, benevens een Citroen en een

Brood; zynde fraai, uitvoerig en zeer na«

tuurlyk behandeld.

KASTEELEN (P. v.)

Hoog 33, breed 26 duim. Doek.

174 Twee Schilderyen, verbeeldende ieder eeri , n._
Tuinpot, vercierd met veelerly foort van

Bloemen, los «n geeflig om dezelven ge- /i.^ £.f O
llingerd en wel gefchakeerd ; zynde op eeri " xc

ftoute wyze uitvoerig gefchilderd.

KEULEN (....van)

Hoog 52, breed 40 duim. Doek.

175 Een deftige Dame, zittende in een Leuning-
t
r ^_

floel, bevallig gekleed en gehuld met eeri *

Floerfe Kaper, haar linkerhand rust op eert ' 1

Balufter en haar regter op en nevens de Leu- P***- J
^ <- e

ning ; dit Pourtrait is bevallig van Kleur „

fraay van Teekening en Schilderachtig van

houding.

~7

Door DENZELVEN.

Hoog 50 , breed 37 duim. Doek.

17Ó Dit is een Mans 'Pourtrait, zynde een Knie-
'**

E ftuk 9

2:U>
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Mo. I

(luk, hy is (taande, in een deftige Oude Hol-

landfche Kleeding , houdende in de regter

hand zyn Hoed , en in de linker een Hand-

fchoen ; dit Stuk is meeflerlyk fraai en krag-

tjg gefchilderd.

KNUFFER. ( )

Hoog 14., breed 11 duim. Paneel.

/o o _ 177 Arthemife by de Tombe van haaren Man Mau-
folus; dit Stukje is vol van hartstogt, fraai

... - van Ordonnantie en helder van Kleur.

KONING (Ph.)

Hoog 2Ó£, breed 2i£ duim. Doek.

1/8 Een zittende Petrus in devotie, hy is ver-

^0 beeld ter halverlyf, als in verrukking op-

/ ' - waards ziende , met beide handen te faamen

,

f'V i^2ü waar in hy de Sleutels houd en ruftende op
een opengeflaagen Boek ; dit Stuk is treffend

van Coloriet , fraai van Teekening , en krag-
v tig gepenfeeld.

KONING (In de Manier van P/;.)

Hoog 23-5- 9 breed 22 duim. Doek.

1 79 't Hoofd van een Oud Man met een gry-

. zen Baard; in de fmaak van Rembrand ge-

é %^t^rz^ciy fchilderd.

KLOMP (Albert)

Hoog 14 , breed i6£ duim. Paneel.

/ , 180 Een Gezigt langs een Boere Wooning en

°f Werf
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Werf by Geboomte , op de voorgrond ter

regterzyde Jigc eenig ruilend Vee; verder,

een (taande Rosbonte Os en leggende Schaa-

pen , ter linkerzyde rust een Boere Jongen,
tegens een heuveltje, met een Hond ïpeelen-

de , in 't verfchiee Hengelaars ; alles is 'hel-

der en zonachtig gepen feeld.

Door DEN ZEL VEN.

Hoog 40, breed 44 duim. Doek.

181 Dit is een aangenaam Veldgezigt, geftof- *//0 *"-

feert met verfcheide ruftende en ltaande Os- *

fen , Koeijen en Schaapen , waar by een zit- •^_^_^ ^c-
tende Herder, verder ter regterzyde een
Boere Wooning by Geboomte; dit Stuk is

y

meefterlyk en fraai gepenfeelt.

LAAR (P. de)

Hoog 22, breed 33 duim. Paneel.

182 Aan den Oever van een vloejende Rivier ' /> £> "j*

ziet men by een hooge Steenen Brug op de y
voorgrond verfcheiden ruftende en zittende >^^^
Landlieden en Jongens, waarvan eenige zig

baaden, en andere zig ontkleeden, een Boer

op een bruin paard gezeeten , leid een an-

dere in de Rivier om te drinken , terwyl

een Man met zyn Paard uit het water op-

komt, verders ftaat een Veehoeder by zyn

Schaapen , en in 't verfchiet aan de overzy-

de van de Rivier eenige Beeften; alles is

zeer warm van kleur, fix en verftandig be-
' handeld en kan onder de verdienftige Wer-
ken van deezen Meefter gefteld werden. .

*

E 2 No. 183
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L A I R E S S E (G. de)

Hoog 51 , breed 47 duim. Doek.

No. I

183 Dit fraaije Tafree] verbeeld in een pragtig

Gebouw de Hu welyks- Verbintenis van Ale-

xander en Roxane^ zy zit in Vorftelyk Ge-
/' waad op een pragtige zetel, voor dezelve

' c ' ' ftaat den Held, houdende beider handen in

een , welke door Cupido met een Lint om-
flingert worden, hooger is de God Hymen
met een brandendeFakkel enHuwelyks-Kroon,

op de voorgrond ter linkerzyde ftaat een
Minne- Wigt , beezig Reukwerk te bran-

den; dit Schildery is ryk van Ordonnantie,

van een helder bevallig Dicht , kragtig ge-

ichilderd , en in alles meefterlyk behandeld.

Door DENZELVEN.
Hoog 43, breed 50 duim. Doek.

1 84 Deeze Capitaale Ordonnantie verbeeld Circe
,

f* zittende op een verheeven Troon, fchynen-

de beezig de Tover - Drank in gereedheid

/— te brengen , ter regterzyde flaat Ulysfes t

Y~^<^C C-'

haar met verwondering befchouwende , waar

/ nevens een jonge Maagd met een Schenk-

bord, waar op een Criftalle Bocaaltje, ter

linkerzyde ftaan andere Vrouwen by een

gewerkt Fornuys om Kruiden te kooken,
alles fchynt verbeeld in een Vorftelyk Pa-

leis ; dit Stuk is groots van Gedagten , fraai

van Teekening , en zeer uitvoerig gepenfeelt.

No.1851

/

/fy
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Door DE NZ ELVEN.

Hoog 82 1 hreed 49 duim. Doek.

No. t /
1B5 Het Binnenzigt van een Kamer, wel gemeu- < //

"",

bileerd en bevloerd met Marmere Sr.eenen, /
h&t Daglicht valt door de Venfters van ag- y€*-~~, fi — &
teren in, en is zoo natuurlyk waargenoornen

,

dat het oog 'er door bedroogen word.

Door DENZELVEN.
Hoog 76, breed 62 duim. Doek.

186 Een Uitmuntend en Capitaal Basrelief , zyn-

de een Ordonnantie van Agt Figuuren ver-

beeldende een Offerhande aan de Godinne
Cercs\ alles is fraai van Teekening, kragtig

en meefterlyk gepenfeeld en bedrieglyk van

Uitwerking.

Door DENZELVEN.

Hoog 89 , breed 48 duim. Doek.

187 Deeze zinryke Ordonnantie vertoont, door

de woedende God Mars, de rarqpen van den * v ? /*ƒ**

Oorlog , hy is verzeld van Moord , Geweld en
andere Harpyen. Geregügheid vliegt Hemel-
waart, terwyl de Onnozelheid fchreijende ver- ' c^./'l^A
dreeven word , hooger ziet men een Medail-

jon; alles is als Basrelief verbeeld in een
lteenen Nis , en zeer natuurlyk fraai in 't

graauw gefchilderd,

i

J

< E 3 No. 18.8
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LAIRESSE. (Gerard)

Dito hoogte en breedte.

No. I

iSi la dit fraaije Scuk ziet men de Vreede op
haar Troon, ter zyde zit Ootmoedigheid , en

verder de Tyd , op de Voorgrond geeven al-

le de voorwerpen , kenteekens van het aan-

gen3ame van den Vreede. Dit Stuk is, me-
de als de voorgaande behandeld » zinryk van

verbeelditg en konftig gepenfeeldt.

Door D£i\ZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

389 Éen dito ryke Ordonnantie met verfcheide

zinfpeelende voorwerpen, als Werkzaamheid
,

Akkerbouw > Konjlen en ander Bywerk. Al»

les behandeld in de manier van de voorige

en konjtig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte ca breedte.

J30 Deeze Ordonnantie venoont mede als de
voorgaande een zinnebeeldige Gedagten
op Geregtelyke Eendragt , de f^ysheid be-

ichermc ue Zeeyadrt^ Visvangst en fofting-

Bouw- Kunde , verder is het verciert met an-

dere Voorwerpen, en behandeld als de vo-

rige; deeze vier Capitaale- Stukken kunnen
gevoeglyk als uitmuntende Bisrelieven in*

een Pragtig Gebouw geplaatst worden.

No. 191
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LANGE PIER.
Hoog 44, breed 33 duim. Paneel.

191 Dit is een Bybelfche Ordonnantie vol Ge -voel '0 - 1 c

van Beelden , en vertoont de Aanbidding van /
/p r

het opgeregte Beeld door bevel van Nebu~ /a.^-- 't-O
cadnefoTy verder ziet men de drie Jongelin- ^
gen in de gloeijende Oven ; alles is kragtig

en meefterlyk gefchildert.

L I EN D E R (Pieter J. van)

Hoog 10, breed 12 duim. Hout.

192 De Witte Vrouwen- Poort te Utrecht van de
Buiten - Cingel te zien , kragtig en zonach-
tig van Licht en Donker, en zeer uitvoe-

rig in de fmaak van Jan ten Compen ge-

ichilderd.
4 /^ _

Door DENZELVEN.

Hoog 10, breed 13 duim. Paneel.

193 Een bevallig Gezigt op de Stad Cleef, zeer

uitvoerig in de manier van Jan ten Compen

geichilderd en geftoffeerd.

LIEVENS. (Jan)

Hoog 44, breed 68 duim. Doek.

/
194 Deeze Ordonnantie van verfcheide Beelden

vertoont, daar Mozes de Kroon van Pharao /Xty —
met voeten treed, de aandagt en de onder- ' /
fcheidene Cara&ers zyn natuurlyk verbeeld / *.

en kragtig en meefterlyk gefchilderd. r~P~z ^*,<£- ^y'

E 4 No. 195 /

> t*1-^-* >*'—
y
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LIMBORCH (H. van)

Hoog 19, breed 13 duim. Paneel.

No.

..,> 105 Dit Voorwerp verbeeld den Konftrykea
spelles in zyn Schildervertrek, als met be-

daardheid den Vorst waarfchouwende om-

ffc^u frw&JL^ zigtiger te zyn in het onkundig Qordeelen
van een 5childerftuk , het geen op den Ezel

daar nevens geplaatst is, om dus zelfs de
btfpotting der Leerlingen te myden, welken
men in 't verfchiet beezïg ziet verwen te

vryyen; dit Stuk is fraai van fchikking en
uitvoerig gepenfeelt.

LIMBURG ( in de manier van de Ridder

AD. VAN DER WERF.)

Hoog io£, breed 14* duim. PaneeL

^96 De Godinne Venus nevens haare Kamenier,
* [ f die voor haar geknield legt , zittende om

zig te eieren op een Steen , Cupido houd de

Spiegel voor haar, agterwaards ziet men een

IVimph met een Waterkruik onder de fcha^

tfuwe van 't Geboomte , en ter zy.de het ver-

der gevolg van de Goden ; dit Tafreel is

zeer edel van Penceel en volgens den trant

en kleur van den Ridder gefchilderd.

LINGELBACH (Johannes)

Hoog 3 2t » breed 45? duim. Doek.

n f
(

197 Dit uitmuntend Tafreel verbeeld een ba*
r/~OP~ c " "*

liaanfche Zeehaaven , ter linkerzyde ziet men
by een Ancique Poort een Marketenter

,

waar

jï'nUeA
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waar eenige Lieden ververfching neemen,
een Man en een Vrouw met een Kind fchy-

nen zig te warmen , terwyl een Jongen op
de Guitard fpeelt, in het midden zit een

Zeeman by eenige Koopmanfchappen , waar

by een Landman met een belaaden MuyJ-
Ezel , en een in Levantfche Kleeding op een

paard, ter regterzyde ftaat een Steenen bcand-

beeld op een Pedeftal, zynde een Fontein,

waar nevens gekeetende Slaaven zitten, en

eenige Zeelieden op de Kaart fpeelende,

ter zyde zieC men gedeeltelyk eenige Ga-

]yen en een Oorlogfchip, verder wandelen-

de en andere Perfoonen , en een Standbeeld

van Neptunus , een Brug over een Rivier,

waar by treffelyke Gebouwen en Gebergte

;

dit Stuk is ongemeen fraai van Ordonnan-
tie, helder van Coloriet, zonachtig, en ver-

wonderlyk uitvoerig gepen feeld en een der

konftigften van deeze Meefter.

Door DENZELVEN,

Hoog 18, breed 15? duim. Doek.

198 Opeen heuvel rust een Landman nevens zyn * ^o~~z) —•

Hond by zyn Vee, een ftaande Os van witte /

kleur ftaat op den voorgrond, en geeft een py^^^^^C /**

bevallige Uitwerking tegen een bruine Koe,
die agter hem nevens ander Vee legt, in

het aangenaame en fombre verfchiet doen

zig nog andere Beeften in de Weiden op,

verders eenige Gebouwen tegen het hooge
gebergte; de heldere en van de zon be-

icheenen voorgrond, doet alles op een zagte

enfmekende wyze wyken , en een bevalligheid

E 5 ver-
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verkrygen , die hec Penfeel des grooten

Meefters waardig is, en de verdienflen van

Adriaan van de Velde eenen naam maaken.

LINGELBACH (Johannes)

Hoog 35, breed 45 duim. Doek.

,//%/>_ 100 Dit fraaije Stuk verbeeld een Gezigt aan

een Haaven buiten Napels, op de voor-

/ " . grond geftoffeerd met verfcheide Ruftende
\V 2 ' <

*
1 » «- *- en Werkende Zeelieden by hun Koopman-

fchappen, verder een Plein met verfcheide

Wandelaars, eenSteene gebouwde Vuurbaak,
Fontein en Wagthuis, in de Haven leggen

Galyen en andere Vaartuigen, verder over

het water ziet men de Brandende Berg Ve-

fuvius; alles is helder, zonachtig en beval-

lig gtpenfeelc.

Door DENZELVEN.
Hoog 45, breed 6$ duim. Doek.

//*-, 200 Een Italiaanfche Zeehaaven, vol gewoel en
/'' met verfcheiden Vaartuigen geftoffeerd, de

Gebouwen zyn pragtig en alles heeft een

/V^*^/^*Augrootfche houding, het Licht doet goede
'uitwerking en is meefterachdg gefchilderd.

Door DENZELVEN.
Hoog 8 , breed o£ duim. Paneel.

201 Men ziet in een ruim Veld- Gezicht eenïge
v

*l O Heeren en een Dame ter Valken- Jagt, wel-

ken halte houdeu, waar by een jager, zit-

ten-

'
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tende op de voorgrond, verzeld van eenïge

honden; dit Stukje is fix behandeld, van een

goede uitwerking en een aangenaam Coloriet.

Door DENZELVEN.

Hoog 25, breed 19 duim. Doek. /

Stoa Men ziet een Bergachtig Landfchap , op de
4
*y O

voorgrond een Herder , leunende op een / * *

witten Os , terwyl hy fchynt te fpreeken mee • £<-&-

een Vrouwtje, dat op een paard gezeten is,

verder ziet men eenige Geyten en Schaapen
j

alles is ftouc en meelterlyk gepenfedd.

.

L I S S E (J. van der)

Hoog 61 , breed 79 duim. Doek.

303 Een Bergachtig Landfchap , waar in by ver-

fcheiden Watervallen in een Vallei eenige

Nimphen zig baaden ; alles is bevallig van
Colüriet , het Licht en Donker doet een
kragtige uitwerking, en zet dit Stuk een ver-

dienlten by , die van alle Kundigen moet ge-

roemd worden.

L O B R E G T (....)

Hoog .26? , breed 3,7^ duim. Doek;

204 Dit verbeeld een bevallig Boomryk Land-
fchap , op de voorgrond ter regrerzyde zie

een Landman by een ftaande Vrouw, ver-

der op een heuvel een Veehoeder met Schaa-

pen , daar nevens een Reiskoets, verders

hoog

t~
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hoog Gebergte, Zonachtig en Natuurlyk be-

handeld.

L O O rjan van)

Hoog 75 , breed 76 duim. Doek.

205 Deeze fchoone Ordonnantie met meer dan
Leevensgroote Beelden , vertoont den zig

zelfs gekwetst hebbende, ftervende Marcus

h éw%--Anthonim , hy legt op een Pragtig Rustbed-

de: zyn befturven gelaat geeft de teekens

zyner naderende Dood te kennen , ter zyde
zit zyn verlieft Voorwerp Cleopatra, door

haare Droefheid als wanhopende in de diep-

fleRouw gedompeld, verder ftaan twee wee-
nende Vrouwen ; de Hartstogten zyn in dit

Stuk treffende verbeeld , het is kragtig van

Coloriet, en teffens meefterJyk en uitvoerig

gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 6\, breed 73 duim. Doek.

so5 Dit verbeeld een Voorwerp uit de Paftor Fi-

do, in een aangenaam Landfchap ziet men
Mirtïi en Amar'il eikanderen omhelzen , om-
ringt van verfcheide Maagden, die als ver-

wonderd zynde hun blydfchap toonen; de

Caraéfctrs zyn natuurlyk, het Licht bevallig,

en het Stuk is kragtig, dog- vloejende ge-

fchilderd.

No. 207
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Door DENZELVEN.

Hoog 3r, breed 27 duim. Doek.
No. I

207 Dit fraaije Stuk verbeeld Venus en Adonis in //4C
een Boomryk Landfchap, zy is gezeten op A />

een hoogte, waar op zyde Kleederen ge- drrCe^ ,

fpreid zyn , met een vriendelyk gelaat fchync

zy dien vermoeiden Jager te Jiefkoozen , ne-

vens hem legt Cupido op de grond , hem aan-

dagtig befchouwende , daar by ftaan twee

Jagthonden; het zomber Geboomte, geeft

een bevallige werking op het naakt der Beel-

den , en is fmeltend en zeer uitvoerig ge-

fchilderd.

L ü N D E S (CL.)

Hoog 9, breed 7 duim. Paneel.

208 Vyf Stuks , verbeeldende de Vyf Zinnen • 6 6 -,

op een geeftige wyze door Boeren en Boe-

rinnen uitgebeeld; dezelven zyn bevallig /' ;. ,

van kleur en volgens de gewoone aart van

deezen Meefter gefchilderd.

MARAT (C.) en DAPRET.

Hoog 76, breed 98 duim. Doek.

209 Een zeer fraaije en Capitaale Ordonnantie, /jy _

verbeeldende een grootsch Hof- Gezigt , op

de voorgrond geftoffeerd met verfcheiden

Vrugten en twee Conynen , verder ziet men
drie fpeelende Kinder.jes, en daar neevens

een Steenen Bajulkr, waar op een konMg
ge-
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gewerkte Vaas met Bloemen , en een zittende

Paauw ; dit Stuk is van eene goede verkie-

zing en fchikking, het Coloriet is bevallig,

en alles is meefterlyk en ftout gepenfeeld.

M A R S E U S (Otto)

Hoog 42, Ireed 35 duim. Doek.

210 Een Diftelachtig Gewas by een groote Boom,
v'// nevens eenige Bloemen, op de voorgrond

ziet men een Eekhoorn en een Hagedis,

/, /.. - en op de bladers verfcheiden Capellen, een
Vogeltje enz.; alles met veel nauwkeurig-

heid en volgens de natuur kunftig gefchilderdo

MEYER (D.)

Hoog 16, breed 13 duim. Paneel.

211 Een ziek Vrouwtje, zittende in een Binnen-
'; 2 - vertrek , ter zyde op een Tafel ftaat een

Urinaal, een Flesje en een Schoteltje ; het Stuk

/

. „-- is verder geftoffeerd met verfcheide Huis-

raad , het Licht is bevallig verkoezen en na*"g
tuurJyk gepenfeeld in de manier van Th. fVyk.

M I E L ( Jean ) alias Bieke.

Hoog 17, breed 27 duim. Paneel.

212 In een Corps de Garde ziet men twee Veg-
tende Perfoonen, waar by een Vrouw is, die
dezelve fchynt te willen wederhouden, ter

/7"7/it*r~ linkerzyde ziften verfcheide Krygslieden , en
ter regterzvde op de voorgrond leggen eeni-
ge yzere Harnasfcn, een Koffer met KJeede-

ren
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ren en ander Reistuig; het is natuurlyk en

uitvoerig van Schiidery.

DoorDENZELVEN.

Hoog 20, breed 17 duim. Paneel.

213 Een Italiaansch Landfchap met Ruinen, ter ,
t ^

linkerzyde op de voorgrond vertoont zig een /
Landman , zittende nevens een gedekte Ta-

fel, en een Vrouwrje , zittende op een bank,

zy ichynen aandagtig te luifteren naar een

Blindeman , fpeelende op de viool , waar by
een Jongen , die Liedjes zingt , verders ftaat

een Ezel , en in 't verfchiet doet zig een Ge-
bouw en hoog Gebergte op 3 dit Stuk is warm
van Couleur, het zonlicht veroorzaakt een
goede uitwerking van licht en fchaduwe, en
alles is meefterlyk behandeld.

MIERIS ( Frans van ) de Oude.

Hoog 14^, breed 3^ duim. Paneel. Ovaal Formaat.
/

214 Het Afbeeldzel van een vrolyke Knaap, hal-

verlvf. hv ?? o-pr}pplrplvk mpr ppn IVïanrplverlyf, hy is gedeeltelyk met een Mantel
omkleed en op het hoofd een Muts met Plui-

men; zyn laghend gelaat is natuurlyk ver-

beeld en zeer uitvoerig en fraai gefchilderd.

Door DENZ ELVEN.
Hoog Si breed 4 duim. Paneel. Ovaal Formaat.

215 Vrolyke Tryn of een Oud Wyfje meteen « >. O
Vis- Bonnet op 't hoofd en een Flesje met
drank in de regier hand, zy fchynt de Lof ^
van 'c Vogt te zingen, en haare Oogen , Neus

en
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en geheele Gelaat geeven het Caraóter van

een Suipfter te kennen ; dit Stukje is gelyk

het voorgaande, kragtig en zeer uitvoerig

gefchilderd.

MIERIS (W. van)

Hoog 13, ireed 11 duim. Paneel.

/ttêt
m 216 In een Gemeubileerd Vertrek van een Her-

berg, ter linkerzyde by een tafel met een

i groen gewerkt Tapytje bedekt , zit een vro-

fyke Mufikant, hy rust met de regter arm
op de tafel, in welker hand hy den ftryk-

ftok heeft, neevens hem legt een Viool,

Pyp en Tabak , waar by een aarde Bier-

kan , ter zyde itaat een bevallige Hospita

met een roemer wyn in de regter en een
tinne Bierkan in de linker hand, door een
openftaande deur ziet men in een voorhuis,

waar in een ftoel en aan de muur Kannen
en glaazen , om hoog een opgetrokken Gor*
dyn; het bevallige licht, gevoegt by het

Delicaat Penfeel
,
geeven de groote vermogens

te kennen van deezen beroemden Meeftcr.

Door DENZELVEN.

Dito hoog 33 , breed 27 duim,

217 Deeze fraaije wederga verbeeld een zitten-

' 'i7o tende Dame, deftig in Satyn gekleed, zy

rust met de linker arm op een tafel met

een keurlyk geweeven Tapytje belegt en

fchynt een Brief te geeven aan een oude

Matrone, verder in 't vertrek flaat een Le-

di-



SCHILDERYEN. U
No. M

dikant, en op de Tafel ziet men een Pape-

gaais-Kooi , welke Vogel in zyn Deurtje

itaande
,
greetig fchynt te pikken naar Kers-

fen die in een Schotel leggen , djar nevens

legt een Guitard en Muziekboeken , hooger

een opgetrokken Gordyn; alles is verwon-
derlyk , natuurlyk , en de hartstogten als

fpreekende verbeeld, en niet minder delicaat

behandeld dan de voorgaande,

MIERIS. (Frans van) de Jonge.

Hoog 16, Ireed 13 duim. Paneel.

218 Dit uitmuntend Cjbinetflukje, verbf el J voor *J, >

een open Steenen Nis, een bejaard Docloor, y
zittende in zyn Studeerkamer, hy beziet met ^ , j.s«'L

aandagt het Water van een zieken, hetgeen
hy in een Urinaal in de hand heeft , ter zyde
ftaat een fchreijend Vrouwtje, waarby een
andere oude Vrouw als raadplegende met *

den Medicus , op den rand der Nis, legt ge-

deeltelyk een fraai gewerkt Tapytje , waar
op een Medicinaal Boek , Inkkooker , een
Fles en Potje, verder zier men een Kas mee
Boeken en een opgetrokken Gordyn , het

Voetftuk is verfiert met een Basrelief met
fpeelende Kindertjes ; dit Schildery is fraai

van Ordonnantie, en de als fpreekende Ca

-

raélers, volmaakt natuurlyk verbeeld, het

Daglicht is bevallig, en van een aangenaam
Coloriet

,
gepaard met een onvergelykelyke uit-

voerigheid, die den roem van deezen Mees-
ter alle luifter byzet.

No.219
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MIERIS. (Frans van) de Jonge.

Hoog 13I, Ireed 12 duim. Paneel.

No. M
. fo ^ 219 In een Bergachtig Landfchap met Geboom*

te, ziet men op de Voorgrond Maria , zit-

tende met het flapend Kind Jezus op de

/
«- t< Schoot, zy fchynt een houte Wiegbed, dat

nevens haar ftaat , te fchikken , ter zyde

Haat Jofeph in diepe aandagt, rustende met
de linkerarm op een opengeflaagen Boek,
verder is een Bergachtig verfchiet ; het is

fraai van Teekening, en zeer delicaat gepen-

feelc.

METZ U. (Gabriel)

. . v
. Hoog 15, breed 13 duim Paneel.

> 220 Dit fraaijeCabinetft.uk, vertoond eene Jon-

ge Dogter die dooreen helder Licht befchee-

nen word, houdende een Tobbetje onder den

arm , zy heeft een Haring in de hand , die

een oude Vrouw bezïgtigd , en met haar

over den prys fchynt te handelen, de Beel-

den worden tot onder de knien gezien , ag-

ler haar is een oud Gebouw, waar tegen een

Wyngaard ftaat, die de oude Vrouw over-

fchaduwd ; dit Stuk is kragtig van licht en
donker, fraai en meefterlyk gepenfeeld, en

kan voor een der besten van deezen Meefter

befchouwd werden.

Door DEWZELVEN.
Hoogy 12% breed 11 duim. Doek.

1r 2 ai In dit uitmuntend Konftftuk befchouwd men
een?

/

, e 1 >
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eene oude Vrouw , zittende voor een open

Nis en bezig met een Boek te doorbladeren

,

op de rand der Nis ftaat een Kruik en Vy-
zel , een Kooi met een Vogel daar in , hangt

ter linkerzyde van de Nis, de fraaiheid van

penfeelftreek en wonderbaare uitvoerigheid f

kunnen in dit Schildery niet te hoog gewaar-

deerd worden, en het is een der Meester

-

fiukken ran deezen Schilder.

Door DENZELVEN.

Hoog 25, bfted 18 duim. Paneel,

$22 Dit Tafereel verbeeld een Boeren fchuur, op
de Voorgrond ziet men een Varken op de
Leer, en daarnevens een jongen , die op een

Stoof geklommen , en door een jong Meisje

geholpen, met zyn Zweep een hangende
Blaas van de Spyker tragt te ftooten , in 'c

verfchiet ziet men een Vrouw darmen tot beu-

lingen opblaazen , op de Voorgrond vertoo-

nen zig de Kop van "e geflagte Varken, en
de verdere gevolgen van de Slagttyd, het

Licht valt op het geopende Beeft , en maakt
een goede werking, en de kleur is warm en
bevallig.

Door DENZELVEN.
Hoog 2o£, breed 17% duim. DoeL

223 Dit is een flil Leeven, en verbeeld een Ta-
fel , waarop een tinne Bord ftaat op het wel-

ke een opgemaakte Haring legt, daar nee-

vens een Brood, Uijen en een Mes, waar

by een aarde Bierkan met een zilver Dekzel
F 2 en

fy/t^O^J
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en een glaaze Fluit; alles is zeer natuurlyk F

fraai en uitvoerig gepenfeeld.

MEER. (Jan van der)

Hoog 19, breed 25^ duim. Doek.

/$
y

-. /o 224 In een aangenaam boomryk Landzicht by een
Rivïerrje, ziet men op de Voorgrond ltaan

•

'/lievni'^j de Oilen, ruftende Schapen en Lammeren,
verder een Veehoeder en Vrouw; alles is

helder , natuurlyk en uitvoerig gepenfeelt.

MOMPER en BREUGEL. (J.)

Hoog 2r, breed 34^ duim. Paneel.

225 Dit Stuk verbeeld een Winterzicht. Langseen
/ ?0 Boeren Dorp , met verfcheide Woningen en
/ dor Geboomte ; ziet men reifende Landlie-

foi+~ tf-iu&*.j^zn met Wagens, en een Kar op de Voor-

4 | grond, waar op een Vrouw zit en een gaand
\ Meisje, nevens de Kar. Ter regterzyde een

Rivier, Dorpgezicht en Gebergte; alles is

helder en natuurlyk gepenfeeld.

M O N I. (Louis de)

Hoog 17, breed 13 duim. Paneel.

0-226 In een Binnenvertrek , ter linkerzyde by een" open(taandeVcng(ter,zit een bedaagd Vrouw-
. tje op een Stoel , aandagtig in een Boek lee-

l/^t y fr&&/L?'en(*e
»
ter ZV£*e dezelve ^aat een Spinnewiel,

' daar nevens ftaat een Jongetje by een Vat,
bezig Waterbellen te blaazen, het geen door

een zittend Meisje met vermaak befchouwd

word,
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word , verder is dit Stuk geftoffeerd met eenig

Huisraat, het invallende Daglicht geeft een

natuurlyke luifter aan dit bevallig Schildery,

'l welk zeer uitvoerig gepenfeeld is.

Door DENZELVEN.

Hoog 17 , breed 13 duim. Paneel.

227 Dit fraaije voorwerp verbeeld voor een open ,

Steenen Nis in een Binnen vertrek, een zittend * **&
Vrouwtje halverlyf , voor dezelve legt eeni- /
ge Kool en Uijen, en een Mandje rustende -/-i-^r*-

tegen de Nis, waarnevens een aarde Pot hangt, ^ ^ */
onder de Lyft ftaat een Vat, Mand, en een ' ó

aarde Tuinpot met Bloemen ; alles is natuur-

lyk , helder en zeer uitvoerig gepenfeelt.

Door DENZELVEN.

Hoog 38, breed 29 duim. Doek.

228 In een Hofgezicht ziet men Pomona
i

zitten^ *ff-
de en fchynende aandagtig te luifteren naaf *

de redenen van Vertumnus , die ter zyde ag- / *

terwaards van haar is ltaande, by een Steen, -*^^***

gedeekelyk bedekt met een Purperkleed , en
waar op eenige Perfiken liggen; het Co!o-

riet is bevallig, en alles is kragtig en uitvoe-

rig gefchilderd.

til n

/}~*jL

Door DENZELVEN, in de manier v3U
den Ridder vanderWERF.

Hoog 25, breed 18 duim. Paneel

229 Kleopatra, wordende op het onverwagts van /J?/t
F 3 een / ^

X* , ' J-e.-&*. '*~
-f

/
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een Slang gekwetft, zy is prachtig gekleed,

en nevens een Tafel met Vrugten gezeeten

,

de ontfteltenis ziet men in haar gelaat en

houding, waar in de grootheid en bevallig-

heid te zien is, eigen aan haar wezenlyk Ca-

raéter ; dit Tafereel heeft zeer veele verdien-

den, en de Schilder heeft getoond dat hem
de ftyï of manier van den grooten van der

Werfy tot een voorbeeld geftrekt heeft.

M O N I E. (Louis de)

Hoog 17, breed 14^ duim. Doek.

/a ' f o *3° ^en Vrouw halverlyf, ziende over de regter

/* Schouder met devotie in een Boek , haar eene
' s. y» hand houdende voor de Borfl: en de andere

<y//'Y' ^ ** ' v^oft in haar Schoot; dit Tafereel is gedood-

verfd en meefterlyk aangelegt, tot een uit-

muntend Schildery.

Door DENZELVEN.
/

//» • § 230* Een natuurlyk gedroogde Schol, zeer be-

V *.•
' drieglyk mee Olyverf gefchïiderd.

'>^. - ZïXl MOCLENAAR. (Jan Mienfe)

Boog 22, breed 17 duim. Paneel.

231 Dit is een Vertrek waar in een vrolyke Boer

. / * zit met een Wynroeraer in de hand, nevens
v hem zit een Vrnnwrie ór.t zinjrr . anderen

/
hem zit een Vrouwtje dat zingt , anderen

tiet men op de Fluit en Doedelzak fpeelen
,

\* /e ^ £fc-VA_^verders eenigen die hun Meisjes careïTeeren
,

'
'

geftnffeert met ander bywerk, kragtig en

meeflerlyk gepenfeeld.

N.232
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Door DENZELVEN.

Hoog 10, breed ió*£ duim. Paneel.

No. M
232 Deeze Ordonnantie verbeeld in een Binnen-

huis, verfcheide vrolyke, zingende en drin-

kende Boerinnen en Boertjes, geftoffeert met
verder bywerk; alles is plaifant en bevallig

gefchilderd.

MOLENAAR. (Nicoïaas)

Hoog 14, breed 19 duim. Paneel.

233 Een Wintergezicht, verbeeldende een Dorp
aan een Rivier, op het Ys ziet men Paard

en Slee en verfcheide Schaatzeryders , ver-

der Boeren Huizen met befneeuwde Daken
en Wegen ; alles is natuurlyk en bevallig ge-

fchilderd.

MOOR. (Carel de)

Hoog 21, breed 16 duim. Doek.

234 Dit fraai Cabinetftuk , verbeeld een bevallige

Dame in een gemeubileerd Vertrek , zitten-
/

de vooreen open Steenen Nis, zy ruft met
'

de regter arm op een Mandje met verfcheide

Bloemen, houdende in de hand een Brief,

ter zyde (laat een oude Vrouw , als fchynen*

de met dezelve in diep gefprek te zyn , ter

regterzyde op de rand der Nis, hangt een
geweeven Tapytje, waar op een Jagthond

zit, welker Voetftuk met een Basreüef van

fpeelende Kindertjes verfiert is, hooger hangt

een Kooy met een Vogeltje, en een opge-

F 4. fctio

/U~

'Hof

tffyU-. i^Jbr7
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fchoven Gordyn, waar by eenigeWvngaard-

biaden ; dit Stuk is aangenaam van Coloriet,

en zeer uitvoerig gepenteelt.

MOOR (Carelde)

Hoog 40 , breed 43 duim. Doefc.

235 In een Boomrylc Landfchap, op een grazige

heuvel zie een jong Landmeisje op dë Fluit

fpcelende, nevens dezelve een vrolyke Jon-
geling , ter rëgterzyde ïtaat een drinkend

Hondje, en ter linkerzydeeen kopere Melk-
kan en tinne Bennetje , verder' langs een

weg een Jager met een Haas op de rug ; 3J-

les is kloek en meelterlyk gepenfeela*.

MOLYN (Pieterde)

Hoog 13 , breed 16 duim. Hout.

236 Een Gezigt langs een opgaande Weg
, ge-

ftoffeerd met verfcheiden Boere Wooningen,
en op de voorgrond drie Landlieden , zitten-

'

lXCjiA de voor een Huis; dit Stukje is warm en be-

vallig van kleur, het zonlicht doet een zeer

feboone uitwerking , en alles is ongemeen
natuurlyk en fraai behandeld , en een der

bellen van deezen Meefter.

DoorDENZELVEN.

Hoog 17, breed 22 duim. Paneel.

237 Dit verbeeld een Dorpgezigt met verfcheï-

de Boere Wooningen , op de voorgrond Haat

ten Landman by een waterput ; en in 't ver-

fchiet
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fchiet een Rydende Postwagen ; alles is zon-

achtig en natuurlyk behandeld.

MORTEL (Jan)

Hoop 21 , breed 15 duim. Doek. /
/

238 Men ziet in dit Stukje verfcheiden Vrugten /r& L °

als 7oode en witte Dmyven, Pruy?nen y Abri- / , \ ^
coofen y

Cantaioepen , als meede en Koolblad // K
. ( ^ce^tJ.

op de voorgrond , waar op verfcheiden Aard-
bezien leggen, verders vertoonen zig ver-

fcheiden Infeften ; alles is zeer uitvoerig en
mee de natuur overeenkomftig gepenfeeld.

MOUCHERON (Frederik) en A. van

de VELDE.

/A
Hoog 54., breed 46 duim. Doek.

S39 Een hoog Bergachtig Lindfchap, met Ge- riïïLC
boomte, ter regterzyde by een afkomende • *. \

•

weg, ryd een Vrouwtje op een MuiUEze), / */?
waar nevens een gaande Veehoeder met een /*??<+(*<'£

y

Hond en eenige Schaapen, op de voorgrond

een gaande Vrouw met een Kind op de rug,

ter linkerzyde op de tweede grond, ryd eea

Koets metvier paarden befpannen en tweeHee-
ren te paard en Voetgangers ; het dartele

Zonlicht op boomen en vallyen vallende,

geeft een (choone en aangenaame bevallig-

heid aan dit fraaijeStuk, e« teffensde groo-

te verdienften van deeze twee voornaame
Meefters te kennen.

F 5 No. 240
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MOUCHERON (Frederik) en A. v.

de VELDE.

Uoog t zsi treed 31 duim. Doek.
No. M
'240 Die is een Bosch en Heuvelachtig Landfchap,

ter zyde met een Rivier doorfneeden, op
de voorgrond by een opgaande weg, gaat

een Landman, eenige Osfen en Schaapen
voortdryvende, ter regterzyde op de twee-

* .* 1 de grond vertoont zig een reizende Man mee
een zak op de rug; dit konftige Tafreel ïs

ongemeen fraai en natuurlyk van zonlicht en
uitneemend bevallig van Licht en Donker en

verwondertyk uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte. Doek.

541 Een dito als de vorige, verbeeldende langs

V een opgaande weg eene Dame en een Heer
te paard rydende, houdende een Valk op de

hand, gevolgt door een Valkenier en Jagers

met honden, op.de voorgrond wandeld een

Heer met een fnaphaan op fchouder en een

Jagthond voor zig, ter iinkerzyde by Ge-
bergte vloeit een Waterval , in 't verfcheit

over een aangenaame Valei ziet men Geberg-

te ; dit Stuk is een weerga van het voorgaan-

de, en niet minder bevallig van zonlicht,

natuurlykheid en uitvoerigheid, en een der

uitmuntendfte Schilderyen , door deeze twee

beroemde Meefters vervaardigl

No. 242
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Door DENZELVEN.

Hoog 15, breed 13^ duim. Doek.

No. M
242 In een Bergachtig Landfchap met een Rivier

doorfneeden , ziet men op de voorgrond

hoog Geboomte, verder ter regterzyde by
een Kafteel , een Landman eenig Vee voort-

dryvende, in 'c verfchiec Gebergte ; dit Stuk- /

je is ongemeen warm en zonachtig gefchil-

derd, en bevallig van Coloriet. -, /iYt
—

Door DENZELVEN. 7 £>^
Dito hoogte en breedte.

343 Een dito Landfchap, ter regterzyde by een
opgaande weg , ryd een Huisman op een
Ezel, en ter linkerzyde ziet men een Riviert-

je by Geboomte, verder Gebergte en eeni-

ge Gebouwen ; alles is als de voorgaande be-

handeld, uitvoerig van Schildering en een

weerga van de vorige.

Door DENZELVEN.

Hoog i6j, breed 20 £ duim. Hout.

244 Aan den Oever van een ItaUaansch Berg- /fc
achtig Landfchap , dryft een Herder zyn-vee /
door een fpiegejend water, in 'c verfchiet /
ziet men eenige Gebouwen, en op de hoog- J* 2* ƒ

/ze

te een oud Kafteel; de zon veroorzaakt een "'

, /
aangenaam Licht, het welk door de fombre

tusfchenruimte een kragtige uitwerking doet,

alles
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alles is helder van kleur en met een ftout

penceel door deeze twee grooteMeefters van
gelyke verdienften voltooit.

MOÜCHERON (Ifaak de)

Boog 19^-, breed 2o£ duim. Doek.

1
245 Een Arcadisch Bergachtig Landfchap met

zwaar Geboomte, ter regterzyde by een op-

gaande weg
,

geftoffeerd met wandelende ,

en rullende Beeldjes , ter linkerzyde ziet men

,

over een aangenaame Vallei, het hoog Ge-
bergte aan een Rivier, zonachtig, fraai en

uitvoerig gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

V

/

f71

246* Dit is een aangenaam Hofgezigt langs een

opgaande weg, ter regterzyde, beplant mee
onderfcheidene foorten van Boomen , ziec

men een Fontein, waar by ruitende en wan-

delende Beelden, ter linkerzyde op de voor-

grond, een rullende Vrouw en Man, ver-

der een Vyver met verfcheide Geraden, in

't verfchiet een Rivier en Gebergte; alles

is fraai, uitvoerig en zeer zonachtig behan-

deld en een weerga van de de vorige.

Door DENZELVEN.

Hoog 20, breed 26$ duim Doek.

247 In dit fraai Arcadisch Landfchap met zscair

Geboomte, en geltoffeerd mee verfcheide

y Beeld-
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Beeldjes, ziet men eehige Tempels en Rui-

nen van Gebouwen en andere Gedenktekens,

ter regrerzyde een bevallig Verfchiet, ver-

beeldende een Stadzigt by een Zeehaven

;

alles is zonachtig en uitvoerig gefchildcrd.

Door DENZELVEN.

Hoog 4 r , breed 5 r duim. Doek.

248 Een heuvelachtig aangenaam Landfchap met // -»
Geboomte , men ziet ter linkerzyde een ^ '

Vrouwtje op een Ezel rydende, fchynende

te fpreeken tegens een ruftende Landvrouw 7Ï5Tc y
/f <

~)

met een Kind , verder aan een Rivier een /
Boer eenig Vee voortdryvende, ter regter- /

zyde is een bevallig Verfchiet met Gebouwen /'

en Gebergte; alles is zonachtig en meeiler-

Jyk gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog 20, breed 16% duim. Doek.

249 In een fraai Arcadisch Landfchap , met ver- Q//-*
fcheiden Geboomte, ziet men op de voor- / '

grond een Riviertje, waar in een Nimph z\g V—,

fchynt te baden , ter linkerzyde ftaan ver» " *

fcheide trotfche Gedenkteekens , op de voor-

grond by eenige Capiteelen, zitten en ftaan

verfcheide Beeldjes, en in 't verfchiet Ge-
bonwen en Gebergte ; alles is helder , zon-

achtig en uitvoerig gepenfeeJd.

No. 250
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Hoog 24, breed 32 duim. Doek.
No. M
250 Een Boeren Werf met verfcheide Huismans

Wooningen by Geboomte, gcftoffeerd met
werkende , ruftende en andere Beeldjes , het

\ verfchiet is een bevallig Landzigt, natuurlyk

A^ en plaifant gefchilderd.

Door DENZELVEN.

/é*>-

T<>'
c

;
£

\

f

V

Dito hoogte en breedte,

251 De wederga van de vorige , en insgelyks

geftoffeerd , ter liakerzyde voor een Boeren
Huis ftaat een Waterput, waar by eenïge

Vrouwen , en verder ander Bywerk ; het is

zonachtig en uitvoerig gepenfeeld.

M U S S C H E R. (M. de)

Hoog 20, breed 16 duim. Doek.

252 Een Dame met een Guitar op de Schoot , wel-

ke een Glas Wyn door een Heer werd aan-

gebooden , zy zit nevens een Tafel , waarop

een Muziekboek , opgefchoven Tapyt en
een Viool geleegen is, op de Voorgrond legt

een flapend Hondje, het Schildery heeft de

verdienden aan zyn Maaker eigen.

M Y. (H. van der)

H°°g 39 > breed 32 duim. Doek.

253 In dit TafereeJ ziet men den Wysgeer Dio-

geneSy wyzende op twee Kinderrjes, dewel-

ke
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ke uit een Betkje drinken , terwyl hy zyne
Discipelen fchynt te onderhouden, als wil-

lende te kennen geeven, dat de houten Nap,
welken hyin zyn hand houd., onnodig was, en

men zonder het gebruik vaa dezelve wel kon
drinken ; de kleuren zyu fterk , en alles is uit-

voerig en fraai gepenfeeld.

Door DENZELVEN.
Hoog en breed als de voorgaande,

254 Een ryk gemeubileerd Vertrek, men ziet in

het zelve een Jongeling, fchynende als mee

veragting de aanbiedingen te verfmaaden van

eene pragtig gekleede Dame , welke nevens

een Tafel is gezeeten , agter haar ftaut een

oude Vrouw by een Ledikant met een Wie-
rookvat in haar hand, dit Scuk is mede zeer

fraai en uitvoerig behandeld, en gelyk het

voorgaande van veel verdienden.

NEER (Eglon van der)

Hoog 32, breed 25 duim. Doek.

255 In dit Stuk vertoont zig eene Dame, welke < y#6 -

door haare Kamenier word gepalleerd , zy is /
pragtig gekleed in een blaauw zyd Keursjc, en^yTT)
heeft daar onder een wicte Sitynerok, liaan- / iC

de voor een Tafel, waar op een tapyt, een

kandelaar en een fpiegel geplaatst is, zy ver-

toont zig in dien üand, dat men het profil

van het gelaat der Dame ziet, welke een ring

van haar linker pink fchynt te trekken , om
zig gereed te maaken haar te wasfen , waar

toe op de voorgrond een Psgie , ryk uit-

ge-
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gedost , volgens de Spaanfche kleeding met

een goude kruik gereed ftaande, naderd;

dit Tafreel is van een aangenaam Coloriet,

en in een warme toon van Licht, uitvoerig

en tevens meefterlyk gepenfeeld, kunnende

onder de Meefterftukken van deezen groo-

ten Kunfcenaar geplaatst worden.

WEER (Eglon van de? )

Hoog 40 , breed 34 duim. Doek.

256 Een Stadeus Dametje, levensgroote , in het
*• l

wit Satyn gekleed, hebbende een yvoore ge-

werkte Beker in de hand, zittende in een leu-

ningftoel voor een tafel , overdekt met een

a rapyt, waar op een Pionieroos legt en ftaat een

/V-r-y >* *
'

'"") Zilvere Laropetfchootel en Kan en een Spie-

ge] j alles is uitvoerig en fraai behandeld.

NEER (Aart van der)

Hoog 32, breed 78 duim. Paneel.

/ - %$j Dit is een Wintergezigt , verbeeldende een
ff > bevrooren Rivier , waar op eenige Lieden

/#/?* f wandelen, fchaatzeryden en kolven, ver-

/;/ V_x- der ziet men een Arreflee, en ter weder-
zyde DorpgeZ'gten

,
geftoffeerd met verfchei-

de Beeldjes ; alles is uitneemend fix en
natuurlyk gepenfeeld.

Door DENZELVElV.

Hoog 24, breed 39^ duim. Doek.

258 Een dito Dorpgezigt aan een Rivier, ge-
'*l° -

ftof-

! /r ft ** 1
^ <. *-/s
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ftoffeerd met een meenigte Wandelaars
fchaatzeryders , en andere die kolven, ter

wederzyde gestoffeerd met Boeren Woonin-
gen , Kerk en Tooren en verder Bywerk,
helder en meefterlyk gefchilderd.

Door DENZELVEN.
Dito Hoogte en Breedte.

259 Dit aangenaam Zornergezïgt verbeeld een /^V"l
Dorp met verfcheide Wooningen by Geboora-

/
te , op de voorgrond by een (til watertje ziet /
men eenige Boeren Jongens, ter linkerzyde Z*"^* ~:>

een ruftende Landman en Vrouw, verder „,

eenig Vee aan een Beekje, in 't verfchiec //'^ ^*~~- *^y
een Dorp-Kerk; alles is wonderlyk zonach-

tig en zeer natuurlyk gepenfeeld , en een
weerga van de vorige.

Door DENZELVEN.

Hoog o£, breed 17 duim. Paneel.

260 Een Dorpgezigt langs een Rivier
, geftoffeerd . ^ C

met Boeren Wooningen, Kerk, Geboomte
en verfcheide zeilende en andere Vaartuigen , /fv/

>

ter regterzyde op de voorgrond een Visfer

;

alles is verbeeld in een helder fchynend Maan-
licht, en geeft een natuurlyk en bevallig Ge-

zigt , en is uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.
Hoog o£ , breed 1 8£ duim. Paneel. /

/

26t In een dito als de vorige ziet men ter regter- * y? ; /<^

zyde een Visfer in zyn fchuitje, verder een /
G gaand i//£^
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gaand Mannetje op een brug , en een wan-
delend Vrouwtje, gaande naar een Moolen;
alles verbeeld by een opkomend Maanlicht,
en natuurlyk behandeld.

NEER (Aart van der)

Hoog io£, breid 25 duim Paneel.

/ 262 Dit is een Dorpgezïgt met verfcheide Woo-
v/ ningen langs een Rivier, waar in een Vis-

fers Schuitje , op de voorgrond vertoont zig

l^U-^y^ een J^dman, beezig zyn Net te droogen;
alles is verbeeld in een helder Maanlicht,

/ het Licht is bevallig en natuurlyk verbeeld.

N E C K (Johanvan)

Hoog 27 , breed 35 duim. Doek.

263 Een Wintergezigt , zynde het Ysgeftoffeerd

met verfcheiden Schaatzeryders en Ysfleeden,

op de voorgrond (laat een Heer, aandagtig
/

/-a-c f /<jtA~~ z,end"e naar een Man, die beezig is te vis-

fchen in een byt ; dit Stuk is natuurlyk van
/ effecl: en fix behandeld.

NETSCHER (Gafpar)

Hoog 19, breed 15 duim. Doek.

fa

264 Het Afbeeldzel van een aanzienlyk Perfo-

naadje, in deftige kleeding, hy is flaande

en rust met de linker hand tegen een Stoel \

Qc f\tpC4j het is fraai en fix gepenfeeld.

JN0.2Ö5
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Door DENZELVEN.

Hoog 4 , breed fè duim. Hout. ,

N°' N //, />
2Ö5 Een Vrouwe Pourtrait , in een Ovaal gtfchil- //• «

derd , zy is gekleed in wit Satyn , en is ' p />
bevallig en uitvoerig gepenfeeld. ^oC^t^J

NE TH ER (Laurentio)

Ieder hoog 1 3^ , breed 1$ duim. Paneel. ,

266 Twee Stuks, verbeeldende vrolyke Gezel-

fchappen, in den eene ziet men eenige aanzien-

Jyke Heeren en Dames aan een Tafel zitten

die verfiert is met keurige fpyzen , ter zyde is /^ -^^^ 1—

een aangenaam Hofgezigt , in het andere

fchynen Heeren en Dames zig met Kaartfpee-

len en Drinken te vermaaken , zy zyn ge-

floffeerd met verder Bywerk; alles is van

een bevallig Coloriet en uitvoerig gefchilderd.

NEEFS (Pieter) en S. FRANKS.

Hoog 48, breed 78 duim. Doek. ./

267 Dit Capitaale Stuk verbeeld het Binnengezigc . ?/TZ) —
van de Groote of Lieve Vrouw Kerk te AnU /
werpen ,

geftoffeerd met verfcheide Beelden, £'.*<

Altaaren, Gedenkteekens en andere vercier-

fels ; het Perfpeótief is 'er wonderlyk in agt

genoomen , het Licht bevallig verkoozen en /"

is uitvoerig gepenfeeld, door beide deeze

vermaarde Meefters.

Ga No.268

,/
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NIKKELEN (J. van) en R. BRAKENBURG.

Hoog 12, breed 14 duim. Doek.
No. N
2C8 EenBinnergezigt van eenProtesftantenKerk,

verciert aan de Pylaaren roet verfcheide Wa-
pens en Gedenkteekens, op de voorgrond

geftoffeerd met verfcheide wandelende Beeld-
""> jes ; het zonlicht is bevallig en is uitvoerig

gepenfeeld.

NIKKELEN (J.van)

Hoog 6S, Ireed 58 duim. Doek.

269 HetBinnengezigtvan een Kerk der Proteftan-

ten , men ziet door het middenvak van de-

zelve op de Predikftoel , op de voorgrond

verneemt men een geopend Graf, en ver-

ders verfcheiden Perfoonen , welke de Kerk
doorwandelen; een morgen- zonlicht valt op
zydelingfche Pilaaren, het welk een groote

bevalligheid in Licht en Donker veroorzaakt.

O S T A D E (A. van)

Hoog 17 , breed 15 duim. Paneel.

270 Een Buitenhuis by Geboomte, een Boerin,

houdende in de linker hand een Bierkan en in

de regter hand een Glas, zit voor het zelve,

ter zyde haar ftaat een Boertje zyn Pyp te

floppen , terwyl een ander zyn pyp rookt

,

verder zitten 'er eenïgevrolykeKnaapen on-

der een overdekte zitplaats, terwyl andere

in de klosbaan fpeelen, waar by twee Boeren
Kinderen ; dit Stukje is fraai van Ordonnan-

tie en meefterlyk gefchilderd.

No. 271



r

SCHILDERYEN. 101

Door DE NZ ELVEN.
Hoog 12, breed 10 duim. Paneel.

No. O /
271 Voor een dito Wooning zitten drie Boertjes, //J~0 —

waar van twee rookende, en een drinkende, /
houdende in de eene hand een Glas en in de /j^^ ^^X.
andere een Bierkan, geftoffeerd met verder )

Bywerk , meetlerlyk en helder gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 8f , breed 7 duim. Paneel. /

172 Een Boertje zittende, en van terzyde tezkn, /si/r?;
hy is verbeeld ruftende met de regter hand ' l

op een tafel , waar op een Pypje en Papier

mee Tabak liggen , in zyn andere hand houd ^ f

hy zyn pyp, terwyl hy met veel genoegen
de rook fchync uit te blaazen ; de Uitdruk-

king is in die Stukje na waarheid in agt ge-/
nomen, benevens het Coloriet, zyn de voorts

ongemeen uitvoerig en kragtig gepenfeeld,

van des Meefters befte tyd.

Door DENZELVEN.
Hoog en breed ah de voorgaande.

273 In dit Stukje, het welk een gefchikte weder-

ga van het voorgaande is, ziet men een be-

jaarde Vrouw , als in diepe gedygten zit-

tende , en ruftende, met haar Imker arm

op een tafel , waar op een Hafpei ligt

;

zynde in alle deelen niet minder en van dezel-

ve verdienden als 'c vorige.

G 3 Na 274
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OSTADE (Adriaan van)

Hoog 17, breed 14 duim. PaneeJ.

Np. O
274 In een Boeren Binnenhuis zitten twee Huis-.

^ Jieden by een Tafeltje, den een houd een
pypje, en de ander een Bierkan en een Glas

in de hand, en is als aandagtig luifterende,

ter zyde ftaat een kleine Jongen, verder een

Vrouw by het vuur , en een flaapende Hond

;

de Caraóters zyn verwonderlyk natuurlyk,

het Licht bevallig, en van een fchoone Pen-

feelflreek en een der fraaifte van deezen

Meefter.

Door DENZELVEN.

Hoog 17, breed 23 duim. Paneel.

n I ü 275 Weder een Boeren Binnenhuis, hier ziet men
eenige vroiyke Huislieden by een tafel zig

met Drinken en Rooken vermaaken , ter

zyd; iïaat een Speelman met de Lier en een

J,:*i^en, die op de Viool fpeelt, verder zit-

ten andere Perfoonen als met elkander fpree-

kende; de Caraólers zyn geeftig , het Licht

bevallig, én is meefterJyk gepenfeeld.

OSTADE (Ifaacvan)

Hoog 1 6 , breed 2 1 duim. Paneel.

i'& in een Boeren Binnenhuis zitten eenige Huis-

litden by een tafeltje, zig met Rooken en

Drinken te vermaaken
?

verder ftaat een

// f
T

ltx r
x^ Boer by den haard, en een Kind dryft een

y/-4j/i
Varken, op de voorgrond ftaat een Water-

pa
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put , en is verder gefloffeert met ander By-
werk j het is natuuriyk en fix gefchilderd.

OSTA DE (Adriaanvan)

H°°g 7-k> breed 6% duim» Paneel.
/

/

277 Een Boertje zittende in een doe! en houden- /£
de een pypje in de hand by een tafel , waar #/ /a^
op een Vuurtest en Tabaksdoos ftaat , aan f/fc^l
de andere zyde zit een andere Boer met eeny'
kan en glas in de hand; de Cara&ers der

beide Beeldjes zyn zeer natuuriyk verbeeld,

en alles is fraai uitvoerig en fix gepenfeeld.

OSTADE (Ifaacvan)

Hoog 8, Ireed 10 duim. Paneel.

/
278 Dit verbeeld een Binnenhuis, waar in twee *?C

Boeren met Mesfen vegten , fchynende door

een Vrouw gefcheiden te worden , verder

ziet men eenige andere Huislieden de deur

inkomen ; het is fix gefchilderd.

Door DENZELVEN.
Hoog 17^, breed 14 duim. Paneel.

279 In een Boere Binnenhuis ziet men een open-
gefneeden Varken op de Leer , daar nevens
legt een Tobbe , aarde Kan en ander By-
werk, verder ftaan Landlieden by een vac,
beezig de flagt te reinigen; alles is fix en
bevallig van Ordonnantie

G 4 No.280
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OS (Jan van)

Hoog 31 , breed 25 duim. Doek.
No. O
280 Op een Marmerfteenen Voetftuk voor een Nis

ziei. men leggen verfcheiden Vrngten, als

Blaauwe en /F/?te Druiven, Perjiken, Can-

taloup -n andere Vrugten, waar by verfchei-

ijf/rt) de Infeften , ter regterzyde legt een Vogel-

Ncs j mtf Eijeren , en ter linkerzyde Turkfche

Tarwe, Wddr aan een Muisje knabbelt, hoo-

~/.ftJtUl > êer z,eC raen een dnnams Plant, en diverfe

/ /
andere Bloemen ; alles is natuurlyk en zeer

/ uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte. Doek.

281 Een dito Voetftuk, waar op ftaat een Pot,

gevuld met ondeifeheiden foorren van fraaije

bloemen, a\s roode en witte Roozen, Tulpen,

Angelieren , bias/en , Juriculaas , Fluweel-

Bloemen en andere, ter zyde iegc een Vogel-
N-sije met eenige Eijeren; dit Stuk is niet

minder als de voorgaande behandeld en een

gepafte wedeig*.

PA LAMEDE SS E (Palamedes)

Hcog 13, breed 19 duim. Paneel.

s.%2 Dit verbeeld een Rencor're of Schermuife-

ling van de Cavallery; zynde een ryke Or-

y _ donnantie, en uitvoerig behandeld.

No. 2S3
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P I E M O N T.

Hflflg 38^, breed 32 duim. Doek.
Ko.

A
P

?&3 Een Italiaans hoog Bergachtig Landfehap mee *> &
een Waterval op de voorgrond , waar by ver- ^ •_
fcheiden Visfchers gezien worden , en verderg /Vé* / ***-*

eenige Gebouwen en een ruim verfch iet ; het

Coloriet is warm , de Verkiezing aangenaam en

alles is zonachtig en meefierlyk behandeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 28, breed 36 duim. Doek.

284 Dit Tafree] is in een verheeven fmaak geor- * tri _
donneerd en verbeeld een Ruïne en veelt an-

dere Gebouwen, waartusfehen men een Wa-/^^^
terftorting op een rad ziet, welk in een Beek- '

je tusfehen rotzen neder rok, op de voor-

grond ziet men eenige Visfers en een rullen-

de Vrouw by haar Kind $ de zoele Luchc is

door het tedere en warme Coloriet , zeer na-

tuurlyk uitgedrukt, en het geheels Schilde»

ry, met veel naauwkeurigheki voltooid,

POTTER. (Paulus)

Hoog 23, breed 2o£ duim. Paneel,

215 Een uitmuntend Konstftuk, verbeeldende in • *7fdó —

1

een aangenaam Landzicht een Boere Woo- /
ning en Schuur by Geboomte, op de voor- /
grond ter regterzyde op een grazige Heuvel *-*£''

legt een wit- bonte Koe en een Schaip , wa;jr
"

/

by een ftaande Ros couleurde pisfende en graa-

iende Koe, een Boere Jongen ffchyn: een

G 5 Paard
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Paard en eenïge Schaapen , naar ftal te dry-

ven, waar by een Landman met Paard en

Kar, het verfchiet verbeeld Bouwland, waar

op Graan fchoven te droogen ftaan; het is

niet mogeiyk , de natuur beeter of volmaak-

ter te verbeelden, de uitwerking van het

Licht ,
gevoegd by de delicaate uitvoerigheid

van het Penfeel, geeven een verwonderly-

ke luifter aan dit bevallig Schildery.

POTTER. (Paulus)

Hoog 20 , breed 1 5 duim. Paneel.

. 286 IneenruimVeldgezigt, op eene grazige heu-

vel,nevens een Boom ziet men een ftaandeKoft

«. van ter zyde , en een dito leggende van voo*

2%$ /Oren, en agter dezelve een Bokje; het Land-

fchap is aangenaam , de uitwerking van hec

Licht zeer wel waargenoomen , en alles is

zeer kundig en met de natuur over een koo-

mende voltooid.

DoorDENZELVEN.

Hoog 14, hreed 17 duim. Paneel.

f
287 Een Heygezigt, geftofïeerd op de voorgrond

* ó met vier ftaande Osfen en een Schaap, ver-

ders ziet men twee Herders, die met elkan-

/ der fchynen te praaten, en in 't verfchiet

een Dorp en Kerk-Tooren ; de morgenzun
doet eene zeer natuurlyke uitwerking in dit

Stukje , 't welk flout en meefterlyk behan-
deld is.

No. 288
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Door DENZELVEN.

Hoog en breed als de yoorgaande.

No. P
288 Dit Stukje , het welk een wederga van het

voorgaande is , en meede zeer veel verdien-

ften heeft, verbeeld een Veldgezigt, gefcof- r^s^y^^-^
feerd met verfcheiden Beeften , waar van ?er

vier op de voorgrond by een boom gezien

werden , en in 'c verfchiet eenige Dorpen.

POUSSYN. (Gafp.)

H°°g 37» breed 52 duim. Doek.

289 Een Arcadisch Landfchap , zeer Poëtisch (

en volgens de Landgezigten van Firgilius \

verbeeld ; het Licht een Donker heeft een /

fombre en deftige uitwerking , de ftof- I //)& —
fagie is grootsch ; in 't kort , dit Tafreel be-

j

hoort onder deScnilderyen , welke men onder

verheven Werken der Schilderkunst teld. i
/-

Door DENZELVEN.

Hoog, en breed als de voorgaande.

290 De weerga van het voorgaande ; is in alles

gelyk aan de bovenftaande , in Ordonnantie
en Kunst.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte,

zgt Een diergelyk Arkadisch Landfchap, geilof-
'

Oo
feejd met een drift Schaapen langs een beek y/ /°~
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nevens eenige Vrouwen ,* alles met veel fmaak

en verheeven gedachten ter uitvoer gebragc.

POUSSYN. (Gafp.)

Hoog 37, Ireed 52 duim. Doek.

292 De weêrgade van bet voorgaande, en van
dezelveo verdienden en kunit, zynde deeze

vier Schilderyen , Meefterftukken van den
gruoten Pousjyn.

PYNACKER. (Adam)

Hoog 17, breed 21 duim. Paneel.

293 Dit fchoone Cabinetftuk, verbeeld eene aan-
y lP~ft'Ö- gtnaame Morgenftond, ter linkerzyde over

, een fpiegelend Beekje, ziet men een fteenen

J^y^t^Brug , waarop een A4an reidende op een
/ Ezel, dryvende een Koe, en verders eenige

Bokjes, ter regterzyde hoog Geboomte, en

/ in 't verfchiet eenige Bergen ; alles is zeer

natuurlyk verbeeld , warm en aangenaam van
Coloriet, zeer fraai en uitvoerig gefchilderd,

en dus een der beste van deezen Meester.

Door DENZELVEtt.

Hoog 50 , breed 39 duim. Djek.

291 In een hoog Bergachtig Landfchap, ziet men
op de Voorgrond ter linkerzyde, drie Boe-

ren by twee beladen Ezels, en verders aan de

/^ryA^lA r;c^voet van 't Gebergte eenjge Gebouwen en

een Waterval , ter regterzyde door het Ge-
boomte, bsfehouwd men in 't verfchiet een

RU

<êt1
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Rivier; dit Stuk is warm van CoJoriet, fix

en meefterlyk behandeld, en van een goede
verkiezing van licht en donker.

Door DENZELVEN.
Hoog 22£, breed 27^ duim. Paneel. /

295 Een bevallig Landfchap, ter linkerzyde by /&t f

Geboomte , legt op de Voorgrond op een gra-
/

zig Heuveltje, een wit bonte Koe, waarne- /V'W -,4*

vens een zwart bonte en twee Schapen, ver-

ders een graazend Bokje , ter zyde op een
Weg rydt een Boer op een Ezel , gevolge

van een andere , waar nevens een gaande
Landman ; het zonlicht doed een bevallige

uitwerking in dit Stuk, en evenaart in alles

volkomen de natuur, zynde fraai gepenfeeic.

Door DENZELVEN.
Hoog iq£, breed 21 duim. Doek.

296* In de Avondftond ziet men over een Rivier
4 yJp

en agter 'c hoog Gebergte, 't licht der on-

dergaande Zon natuurlyk verbeeld; vooraan f/J<e^.
cp de bruine Voorgrond legt een Pont, met
verfcheide Huisraad en Perfoonen beladen, en >

een Man ziet men bezig dezelven naar deir

Oever te duuwen, terwyl een Vrouw gereed

ftaat om 'er uit te flappen ; 't Licht valt zy-

delings op dit alles, en veroorzaakt eenfehii-

deragtige uitwerking. Dit Stuk is uitvoerig

gefchildert, helder in zyn refle&ien en beval-

lig van kleur.

No. 297

J
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PYNACKER. (Adam)

Hoog 14-g-, breed i6£ duim. Paneel.

No. P

ij 297 Verfcheiden Perfoonen aan den Oever van
'

'

een wyde Rivier , waar op een Schait word
,l/ « ontlaaden , en een zeilend Scheepje zig ge-

/&it •'»-* -ƒ reed maakt om te losfen; dit Tafereel is ge-

Jyk het voorgaande van veel verdiende.

i Q_UELLINUS. (J.j

Hoog 38 , breed 23 duim. Paneel.

/
. 298 Maria met den jongen Heiland op haar Schoot

,

zyn Linkerarm leund op de Waereld , en met

j , ,^zyn regter fchynd hy het oogmerk van zyne
yy^^i/^t^Verfchyning te voorfpellen ; het Coloriet is

Vleevendig, de Teekening en Schildertraot is—

—

^ in de fmaak der Brabandfche Schooien.

RAVESTüYN. (A. van)

Hoog 26, breed 21 duim. Paneel.

a , 299 Twee Stuks, het eene verbeeld een Mans-
en het ander een Vrouwe Pourtrait, beiden

/^. 1/ n in zeer deftige oude Hollandfche Kleeding , en
/1/ic- S ter halverlyf te zien; zeer fraai en kragtig

gepenfeeld.

RING. (De)

Hoog 20, breed 15% duim. Doek.

300 Een Porcelynen Schootel met Aardbezien ge-

vuld, ftaande nevens een Trots Witte Drui-
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ven, by een tinne Bord waarop twee Oranje-

appèls , Garnaaten en Perfikebloezem leggen,

alles geplaatt op een Tafelkleed naaft een goud

Zak-Horologie, 't is vrolyk van onderwerp

en bevallig gefchilderd.

ROORE, (Jaques de)

Hoog 12, breed 10 duim. Doek. /

301 Ineen Binnengezicht van een pragtig Paleis , * /O
ziet men een fraaije Historieele Ordonnantie

van diver fe Beeldjes , in het midden (laat een Tfc 'ft^t* ^

verheven Troon , waarop een Standbeeld ge-

plaatft is, voor 't zelve ftaat een brandende

Altaar, waar by verfcheide Priesteren in ge- \

fprek met een vorftelyk Perfoon, gevolge

van een menigte Krygslieden: rondom ziec

men verfcheide Aanfchouwers ; alles is zeer

uitvoerig en ongemeen konftig gepen-

feelt.

ROOS. (De Italiaan/ebt)

Hoog 77 , breed 115 duim. Doek,

302 Dit Capitaal Schildery vertoond een brullen-

de Stier, dewelke, door verfcheide groote
y
jjvT)

Honden word aangevallen, eendergekwets- * &e*sfLfa

ten legt ruggelings op de grond, terwyl ande-

re van alle zyden de Stier befpringen. Dit Stuk
is vol vuur, en de razende woede van hec
Vee is ongemeen natuurlyk verbeeld , hec
is heerjyk van Teekening, en zoo uitmun-
tend fraai , Hout en kragtig gefchilderd , als

men ooit iets van deezen grooten Meester
zien kan.

Wo.303

3o
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ROOS. (Philip)

Hoog 24, breed 30 duim. Doek.
No. R
303 Twee Italiaanfch Landfchappen

, geftoffeert

met verfchude foort van Vee, rustende en

/ - flapende Landlieden , enz. deeze twee «Stuk-

* v ken zyn ftout en meefteragtig , volgens de
fmaak der Italiaanfche Landfchapfchildersge-

penfeeld.

ROELAND S. (B.)

Hoog- 22, £r£^ 30 duim. Doek.

304 In een Italiaansch Landfchap met een Rivier
%

' ^ doorfneeden, ziet men ter Jinkerzyde op de
Voorgrond, een Landman te Paard en een

ffJesli Vrouwtje met eenig Vee door het Riviertje

waaden, waar by een zittende Boer, terreg-

terzyde ftaat by Geboomte, de Ruïne van

een groot Gebouw, in 't verfchiet Gebouwen
en Gebergte; het is zonachtig, fraai en uit-

voerig gepenfeelc.

R O E P E L. (Coenraat)

Hoog 23^, breed 18 duim. Doek.

305 Op een fteenen Voetftuk , leggen verfcheide

{ 9b" zoorren van keurige Vrugten, als Druiven
,

Perfikken , Pruimen en Abricofen , verder (laat

een cierlyke koopere Vaas , waar by eenige
<*<•" v filoemen en Infeften; alles is helder, beval-

lig en zeer uitvoerig gepenfeeld.
/

No.306*
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ROMYN, (Willem)

Hoog 15, breed ip£ duim. Doek.
No. fe.

f fa ._

306 In een heuvelagtig Landfchap , ziet men op /
de Voorgrond verfcheide foort van ftaand /v
en rustend Vee: een derzelve drinkt uit een ^^^
Beekje, verder zit een Veehoeder, en nevens
dezelve een ftaande Landman , in 't verfchiet

Vertoont zig hoog gebergte ; alles is fraai eö
natuurlyk gefchilderd.

Door DENZELVEN;

Hoog I3i > breed 11 duim, Paneef.

307 Een dito Landfchap , waarin eenige Offen en * ƒ / -

een Bokje aan een Beekje ftaan te drinken ^ .*

verder legt een flapende Landman by eenig' /*pie i*jYzr~0J?

rustend Vee, op een Heuvel ftaan drie Os-

fen ; het is zeer natuurlyk en konftig gepen-'

feeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 12%, breed 16 duim. Paneel.

308 Op een graazige Heuvel, in een aangenaam V-4^
Landfchap , ziet men eenig ftaand en rustend j -

Vee, waar by een Landman, ter linkerzyde f/&~S^*4 ^ '

een leggende Os en twee Schaapjes; natuur- r
lyk en aangenaam van Coloriet en fraai be»

handeld.

ti $0.309

.
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Door DENZELVEN.

Hoog 21, breed 24 duim. Doek.
No. R

/ 309 In een heuvelagtig Landfchap, ziet men ter

<* regterzyde een graazige Weide, waar op rus-

// ? ,
tende en ftaande OfTen, Schaapen en Bokjes,

t/ A. ter linkerzyde zit een rustende Landman by
' ' een Boerin, verder by een Rivier een aan-

genaam verfchiet en hoog Gebergte; het is

zonachtig en natuurlyk gepenfeeld.

R U I S C H. (RacheI)

Hoog lüjrybreed 15^ duim. Doek.
r
310 Een Glaaze FJes, ftaande op een marmer-

fteenen Tafel , in dezelve ziet men geplaatft

verfcheide zoorten van uitmuntende Bloemen,

zeer kondig door elkander gefchikt, waar

op eenige vliegende en andere Infeften

aazen ; alles is met de uiterfte naauwkeurig-

heid behandeld , en de Natuur zoo verwon-
derlyk en uitvoerig naargevolgt, dat het

met regt voor een der fraaifte van deeze

beroemde Meefteres mag befchouwd.

Door DEZELVE.

Dito hoogte en breedte.

\3i 1 Dit Stuk verbeeld als het voorgaande een

V Fks op een dito tafel , mede gevult met on-
der fcheidene foorten van fraaije Bloemen

,

waar op verfcheide torren en vlindertjes ; het

is met dezelve onvermoeide arbeid als de
vorige behandeld en beide ODgemeen de-

ur
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licaat gepenfeeld, en een wederga van het

vorige.

Door DEZELVE.

Hocg 19, breed 16 duim. Doek.

312 Een glaaze Fles, (taande op een fteenen Ta- *

fel, gevuit met verfcheide foorten van keu-
^

rige Bloemen, als Roozen, Iriasfen en meer *^..4?~0 "
anderen , waar by verfcheide InfeSteh ; alles '

delicaat en uitvoerig gepenfeeld. U>}/^^
Door DEZELVE.

Dito hoogte en breedte.

313 Op een fteenen tafel of voetftuk, leggen di-

verfe zoorten van Vrugten, als Perfikken y

blaawwe en witte Druiven, Pruimen , Bazel'

tiooten en een Cantaloup $ niet minder uitvoe-

rig, natuurlyk en mals behandeld als de vorii

ge, zynde een weerga.

RUIS DAAL. (Jacob)

Hoog 42, breed $9 duim. Doek.

314 Dit Capitaale Stuk verbeeld een Onftuimige * A iO "-

Zee, ter linkerzyde ziet men een Oorlog-
fchip in de fchaduwe met zyn BcZaanszeiI^ / //*<^.^v_
en Onderzeil van zyn Fokkemast , verder /
Vaartuigen met gereefde zeilen, ter regter- rf

zyde leggen twee Driemast Scheepen meC/^'

geftreeken Stengen , daar nevens ftaat een
Èoere Wooning by Geboomte , omringt met
zwaar Paalwerk, waar tegen zeer natuurjyk

H 2 de
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de Branding der Zee aandrift; de zwaare

en duidere Wolken met eenige tusfchenko-

mende Lichten geeven een verwonderlyke

fchoone uitwerking op de Branding en tef-

fens aan den Horizont ; alles is zeer kondig
en volmaakt, de Natuur evenaarende, en

een der fchoonde en bevalligde, van deezen

onnavolgbaaren Meeder.

RUYSDAAL. (Jacob)

Hoog 55, breed yo duim. Doek.

3T5 Een Kerkhof der Jooden. In een Heuvelach-

^A & '

tig Landfchap , ziet men de gevolgen van een
zwaar Onweder natuurlyk afgebeeld , de ver-W flft bolgenheid der Lucht, een Regenboog in 't

fitgcts* 7 verfchiet; alles drukt een angdvalligheid uic

die een Kerkhof des te akeliger maaken ; het

zelve is gedoffeerd met grafdeeden en eeni-

ge biddende Jooden , in 't verfchiet ziet men
tuflchen 't hoog Geboomte de rm'nen van een
oude Kerk en Tooren; dit Tafereel is, om
zyne natuurlykheid van uitdrukking , bevallig

,

fchoon het onderwerp naargeedig is.

Door DENZELVEN.
Hoog 43, breed 53 duim. Doek.

316 Een Noords Landfchap, in een Dal by een

'4 (J~&
"" Waterval , ziet men eenig Geboomte en daar

agter hoog Gebergte, op een Heuvel ver-

2A-t) /< 1iJf<-i
neemt men by een Boeren Huis twee Mannen

' en een Vrouw en in 't verfchiet eenige Schaa-

pen, 't onderfcheid vaa 't verfchillendeGeboom-

te is wel in agtgenoomen, het fcbynend Jicht

ove
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No. R
over het Water is natuurlyk , en alles van die

verdienden welken de werken van Ruysdaal

bevallig maaken.

RUYSDAAL, (Jacob)

Hoog 2Ó£, breed 30 duim. Doek.

317 Alles wat men door het Penfeel kan uitdruk-

ken, word in dit Schilderftuk gevonden. Hei^ 'JT^^f
verbeeld een gezicht van een Stads Wal op &&Cj*&***-**%^
een oude Poort, zynde waarfchynelyk een/

Gezicht der Stad Amfterdam , voor de laat-

fte uitlegginge , het fterke Zonlicht maakt

een helder verfchiet , bevallig en verfchillend

van coleu*, dat door de groep van zwaar Ge-
boomte meerder kracht krygt , op de voor- , %
grond die helder gedaagd is , ziet men op eeni-

ge Planken over een fpiegelend Water een

Man met een Hond gaan , maakende het ge-

heel van dit alles ; een der Meefterftukken

van den maaker uit.

Door DENZELVEN. 1

Hoog 16 y breed 14 duim. Paneel .

318 Een Bofch* Gezicht. TufTchen zwaar Geboom- // ^
te ziet men een Reiziger, en in 't verfchiet /***-

gaande en ruftende Paffagiers ; alles helder a^
en bevallig van Couleur en Meefterlyk behan-7 ^^^7

delt.

Door DENZELVEN.
Hoog. 18, breed 22 duim. Doek.

319 In een natunrlyk DuinachtigLandfchapopde //fu —
h 3 voor"

/ //O y / 7
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voorgrond met een Beekje , ziet men by den

Oever, een Jager met Honden en allerhande

Geboomte; het is geeftig en fraai van Schil-

dering.

RÜYSDAAL- (Salomon)

Hoog 23 , breed 32 duim. Doek.

320 Een aangenaam Landfchap, tufTchen een

Koorn-Akker ziet men op een Dorp, de

/q /f voorgrond is geftoff-erd met een drift ÜiTen

,

f £iA * / verders Officieren te Paard met twee gevan-

genen agrerhen volgende, het fchynen Stroo-

pers te weezen : en in 't verfchiet ziet men
nog eenige anderen volgen; alles is bevallig

door een aangenaam Zonnelicht gedaagd en

uitvoerig gefchildert.

R Y N. ( Rembrand van )

Boog 3 1 , breed 2 3£ duim. Doek.

//7 321 Voor een fteenen Nis, flaat een Jongeling hal-

J ) verlyf in deftige Kleeding, ruftende met de
linkerarm open KuU-n net geen op derand

. *yM S cier i\is gepiaatlt is , het hoofd is gedekt met

/ een Muts met Edele Gefteentens en Paarlen

vertlerr; het Djgiicht is bevallig en het ge-

hee!e ftuk krachtig, natuurlyk en Meefter-

Ijk gepenfeelt.

Door DENZELVEiV.

Uóog 40, breed 33 duim. Doek.

n .
f

323 E-ij pourtrait gelykende naar Rembrand zelve,

d -

A ~)M



SCHILDERYEN. ir 9
No. R

zynde een Knieftuk , het Hoofd is van vooren te

zien en gedekt met een Mizatyne Muts , en om
den Hals een Ridder- Order , hy houd in zyn

regterhand een cierlyke met Zilver gewerkte

Kruithoorn , en is gezeeten in een Leuning

ftoel waar op hy met zyn linkerhand rust

;

dit Schildery is krachtig en natuurlyk van Co-

loriet en fïx gepenfeelt.

Door DENZELVEN.

Hoog 6, breed 5 duim. Paneel,

323 Dit is een biddend Besje met neergeflaagen 'ZlC'T —
Oogen en gevouwen Handen . zy heeft een

rood FluweeleKapopen een ruuw haire Man-
tel over de Schouders, de eerbied en aandagc

hebben iets treffends, de Teekening en Cou-

leur geeven een hooge ouderdom te kennen,

en alle byzondere deelen zyn met zoo veel

nauwkeurigheid als kunde behandelt, leveren-

de dit kleine Schilderytje een bewryy uit van

de groote bekwaamheeden van deezenonver-
gelykelyken Meefter.

Door DENZELVEN.

Hoog 37i-, breed 27 duim. Paneel.

324 In een Binnenhuis hangt een geflagte Os aan r ) Z "

den Balk, verder ziet men een Vrouwtje
7

over de Deur kyken ; dit Suk is verwonder- r/^
7

lyk natuurlyk, zeer krachtig en Meefterlyk * c
] ?

fix gepenfeelt.

c^*--

/

H 4 No. 325
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RYN (Rembrand van)

Hoog 17, breed 13 duim. Paneel.

No. 1^

rfCO 325 Een Manshooft verbeeldende een Borftftuk,

hy vertoont ztch in 't Harnas en heefc een

^A^ Muts op het Hooft , als gelykende naar het

Pourtrait van deezen Schilder, het is zeer

krachtig en van een fixe penfeelftreek.

Door DENZELVEN.
Hoog io£, Ireed 16 duim. Paneel.

.2j 326 Dit verbeeld een oud Manshoofd halverlyF

rnet een k3ale Kruin' als met aandagt ietsbe-

v ff-t*.^//**
' fcbouwende; Meefterlyk en fix gepenfeelt.

Door DENZELVEN. ( of in zyn manier)

Hoog 42 , breed 35 duim, Dcek.

f/i
- / 3 27 Een Geflagte O* hangende aan den Balk, ter

* f? . £° zyde ftaat een Tobbe en verders eenig Af-

val ; het is zeernatuurlyk en krachtig gepen-
' (Afyy*^*-) fedt.

SAFTLEEVEN. (Herman)

Hoog 14, breed 18^- duim. Doek.

*&o
328 Een Hoog Bergachtig Rhyn Gezicht , terreg-

terzyde ziet men op een heuvel een Boeren

Herberg , waar by vrolyke Lieden , verder een

lAi^y^j opgaande weg by Geboomte, en op de voor-

grond zyn eeni^e werkende Landlieden , ter

linkerzyde in ten Vallei zyn verfcheide be-

zaai-
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zaaide Landen , en verder diverfe Gebou-
wen ; alles is uitvoerig zonachtig en fraai ge-

penfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 16$ , breed 20 duim. Paneel.

329 In een aangenaam Landfchap met veel Ge- * >
£*•"""

boomte, zynde een Morgenftond, ziet men/ *

pp den voorgrond een fpiegelend Beekje, c&tT)
waar by een Man drinkende uit zyn hoed,

verder eenïge andere Beeldjes en een Bergach.

tig verfchiet ; dit Stukje is van een aange-

naam Coloriet , fix en natuurlyk behandeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 2o£ , breed 36 duim. Paneel.

330 Een Rhyn-Gezigt by hoog Gebergte, op * ^p-,
de voorgrond leggen verfcheiden Scheepen >

en andere Vaartuigen, en aan de overzyde
''

iï^è/fï&re/**
van de Rivier ziet men een Stad , en ver-

fcheiden Gebouwen ; het is kragtig en mees*

terlyk behandeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 13^-, breed 17^ duim. Paneel.

331 Dit aangenaam Landfchap verbeeld de Graan- rCYh^
Oogst, op de voorgrond geftoffeerd met ver- /
fc heide Beeldjes, Boere Wagen met Paarden //jy^*?^
en Geboomte, verder ziet men werkende f*
Lieden in de Koorn- Akkers, het verfchiet

H 5 ver-

>v
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vertoont Gebergte ; alles is ongemeen kon-
dig en uitvoerig gepenfeeld.

SAFTLEEVEN. (Cornelis)

Hoog ij , breed 30 duim. Paneel.

Mo 33 2 Een Boeren Schuur van binnen te zien, in

dezelve ziet men een oud Man , zittende

A-. met een Vrouw te praaten, een Jongen fpee-

Jende met een Hond, en verder zeer veel

Boeren Huisraad en Gereedfchappen > fix en
meefterlyk behandeld.

SAENREDAM. (Pieter)

Hoog 15, breed 21 duim. Paneel.

Jyfl~m 333 Dit is een Binnengezigt van een Kerk naar

het Orgel te zien
, geftoffeert met verfchei»

//Af, ^y^c^i ^e wanâ lende Beeldjes; het is helder en uit-

' voerig gefchilderd.

SANDERS. (Gerrit)

Hoog 19, breed 15 duim. Paneel.

v 334 In dit fraaije Tafreel werd verbeeld de His-

torie van Seleukes en Stratonice , men ziet in

fn het gelaat van den Miijfcieken Prins An-

iiockns, de blydfchap en herfteJling van zyne

gezzondheid, daar hy zyne Beminde en Kroon

tevens ontvangt; een goede fmaak van Or-

donnantie en bevallig Coloriet, maaken de

verdienften van dit Kunscftuk uit.

No. 335
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SAVERY. (Roeland)

Hoog 9, breed ifè duim. Hout.

No. S

335 Twee Leeuwen en een Leeuwin, leggende

by hun roof, op een Heuvel by een Water-

val in eenLandfchap; dit Schilderytje is zeer

fraai van teekening en hartstogten , en mee

een ftout Penceel uitvoerig gefchilderd. /

SCHALKEN. (Godfried)

Hoog 16% , breed 13 duim. Doek. /

336* Een Pennefnyder by 't Lamplicht, hy heeft v/x. -

een bril op de neus, en ziet met veel aan-
/f

„

dacht op zyn werk: daar is in dit Schilde-
j
*>

:/>

. rytje op te merken de natuurlykheid van 'c

Lamplicht, de verfpreiding, de verminde-

ring, een kleur van 't Licht over alle de
voorwerpen, maar byzonder in het bedsyf

van dePerfoon, dat zyn Lippen orgefloo-

ten , en de Mond wat verbreedt is , het geen
men heeft waargenoomen , dat de meefte

Lieden in diergelyke gevallen onderworpen
zyn , verders is dit Schildery zeer uitvoerig

en in de manier van Gerard Douw gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog 10, breed 8 duim. Paneel.

337 Dit fraaije Cabinetftukje verbeeld de Bood- */") O -»

fchap van den Engel aan de Maagd Maria
%

dezelve is zittende in diepe eerbied , luifte-
/
^% -^ _,y-

rende naar de Voorzegging van den Hemel- /' '/
boode ; en 23 in alles fchoon van Teeke-

ning
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ning , bevallig van Licht en zeer delicaat

gepenfeeld.

SCHELLINKS. (Willem)

Hoog 25$, breed 25 duim. Doek,

;ê~q 338 Ia een Rotsachtig Landfchap met Geboom-
te ziet men op de voorgrond een BoereKar
met verfcheide Pakken belaaden , met een

Paard , waar op een Landvrouw al fpinnen-

de zit, door een Beekje ryden, ter zyde

gaat een Man ter halver been door 't wa-
ter, en een ander met twee Ezels, op de
voorgrond zit een Reiziger, verder door

een open Poort ryd een Boer met eenig

Vee; dit Stuk is helder, zonachtig en zeer

uitvoerig gepenfeeld. Jt-

S C H U L Z.

Ieder Jwog 8, breed 10 duim. Koper.

/fj 339 Twee Stuks, zynde Gezigten van Mark-M ten, ryk gefcoffeerd met Beeldjes en ver.

A /Jcheiden Gebouwen , en uitvoerig gefchilderd.

SLINGELAND. (Pietervan)

Hoog 13, breed io£ duim. Paneel.

/ 340 Dit fraaije Cabinetftukje verbeeld in een ge-

'D^o meubileerde Kamer een bevallig Jongetje

' / ^ A *n deftige Kleeding, hebbende een hoedje
I^c^l J «^rL-flfét Pjuimen op het hoofd , hy houd op de

/ linker hand een Vogeltje, en in de regter
* / een Krukje met belletjes, een klein Hond-

je

'r
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No S
je fchynt tegen het vogeltje te blaffen , op
de voorgrond ligt een Vogelkooi, ter lin-

kerzyde fiaat een Tafel met een tapytjs

bedekt , waar op een pot met Bloemen

geplaatst is, daar nevens een ftoel, verder

ziet men door een open deur in een ander

vertrek een Meid met een Markt - Emmer
in de hand, boven de deur ziet men An-
tique Beelden. Hoewel deeze Meefter al-

toos zyne Stukken ongemeen heeft uirge-

voert , fchynt dit een der zulken te zyn

,

welke hy met de naauwkeurigfte vlyt en

uitvoerigheid behandeld heeft; zynde van

eene fchoone uitwerking en wonderbaarlyk

Dun en Edel gefchilderd.

SMIT. (A.)

Hoog 41 , breed 45 duim. Doek. .

341 Dit Stuk verbeeld een flil Watertje, ter /g^ * /

linkerzyde op de voorgrond ziet men een

Veerman , daar nevens ligt een Visfers Vaar- /?-
tuig, verder verfcheiden Scheepen by een 'st1

Haven , ter regterzyde legt een Hollands

Oorlogfchip ten Anker, waar by een Sloep

met eenige Mans en Vrouwen , verder zei-

lende Scheepen en een aangenaam verfchiet \

alles is helder en bevallig gefchilderd.

Door DENZELVEN.
Hö0£ q4, breed 62 duim. Doek. /

342 Een woelende Zee , waar in verfcheiden / ^
Schepen gezien worden , zeer natuurlyk van

qjsajls^
Licht en Donker, in 'c verfchiet doet zig

een /7
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een geftrand Schip op, en een ander dat

tusfchen de hooge Klippen verbryzeld fchynt;

alles is meefterlyk gepenfeeld en van eene

goede kleur.

SMIT. (A.)

Hoog 26, breed 37 duim Doek.

r \

a, 343 Dit is een fterk Woelende Zee, ter linker-

'
J

zyde ziet men een Kaagje met zyn gereefd

/
%

zeil by de wind zeilende, ter zyde legt een

y/^^t^^' KJLngelsch Oorlogfchip ten Anker , in 't ver-

fchiet eenige zeilende Scheepen ; alles is in

dit Tafreel natuurlyk verbeeld, hetoverftor-

ten der Zeegolven, en het bruizen derzel-

ve tegen de Kaag geeft een bevallige uitwer-

king, het water is transparant en alles uitvoe-

rig behandeld.

a
STAVEREN, (van)

Hoog 17, breed 14 duim. Paneel.

344 Deeze Ordonnantie verbeeld in een vervallen

Rots een Kluizenaar in zyn Devotie, hy knielt

/ h/* y

—

- eerbiedig met zaamgevouwen handen voor
/' fit * het afbeelzel van den Gekruiften Heiland,

waar by een open gt (lagen Roek, daar ne-

ven een zandlooperen Paternofter, en een ge-

vlogte fien, waar op een Doodshoofd ; Kan-
dr har en een Zonnefcherm , ter r- gterzyde

op de voorgrond ziet men de (lam van een
Boom, waar by een Leeder Warervat en
Plantgewas met eenige Bloemen, verder een

duilter verfchiet ; de Kluizenaar en de ge-

Eoern-
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' 1

noemde Voorwerpen zyn in een bevallig

Daglicht geplaatst, en in alle deelen kon-

ftig behandeld, en ge volgt naar een der fraai-

fce Stukken van den beroemden G. Douw.

S N Y D E R S. (Frans)

Hoog 67 , breed 93 duim. Doek.

/**345 Dit Stuk verbeeld een Jagt, waarin een lees.

vensgroot wild Zwyn, door eenige Jagthon-

den in een Bergachtig Landfchap aangevallen / /y£S

word , het vuur en drift daar deeze Dieren

als mede bezield fchynen , drukken hunnen &

geaartheid zoo natuurlyk uit, dar Zy als fchynen

te leeven,een pryfelyk kenmerk waarin dee-

zen grooten Meefter altoos uitgemund heeft.

STEEN. (Jan)

Hoog 2o£ , breed 27^ duim. Paneel.

346 Deeze comique Ordonnantie , verbeeld voor

een Herberg of Kroeg, een woedende Knaap
met een Deegen in de hand, fchynende een
ander te willen uitdaagen, hy word door een
Vrouw tegen gehouden , op de voorgrond
Jcgt een gevallen fchreijend Meisje, waar
by een Mand met fneelgoed, ter linkerzyde

zit een Boer in een grappige actie, met een
Bierkan in de hand al zarrende met de Vuift

te wyzen , terwyl een ander 'er al lachgend

by fta3t te kyken , en twee rookende Boeren
dit Spel aandagtig bezien , verder vlugt 'er

een de Deur uit, en in 't verfchiet is een
Dorp-Gezigt met eenige Kraamen , waar by
verfcheiden Wandelaars; de geeft en ver-

fchei-

-f
"

-«

J
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fcheidenheïd van hartstogten, zyn wonder-
lyk natuurlyk waargenoomen : en 'c gantfche

Siuk meefterlyk fraai gepenfeelt.

STEEN. (Jan)

< r Hoog 19, breed 19 duim. Paneel.

>nPÖ ^^^ Dit geeftige Onderwerp verbeeld een Binnen-

vertrek in een Bordeel, zynde een Ordon-
nantie van meer dan achtien Perfoonen , op

(/'ityytAX^ je voorgrond zit een vrolyke Trompetter,
mer een Fles en Glas in de hand , op de Vloer

ter regterzyde is een Knegt beezig Oefiers te

braaden aan het Vuur, waar by een Vrouw-
tje zittende te flaapen in een Comique Aftie,

verder zit een vrolyke Vrouw in een Galante

houding naad een Muflkant, nevens een Ta-
fel waar by verfcheide anderen Perfoonen

,

en ter linkerzyde ziet men een bejaard Man,
welke een Boerinnetje carrefleerd, de ver-

fcheidenheid der Hartstogten , de Harmonie

van 'cColoriet,en de uitvoerigheid van fehil-

dering; (tellen dit Stuk ondereen der befte

en verdienftigfte van deezen Meelter.

DoorDENZELVEN.

/ Hoog 24^, breed 21 duim. Doek.

/ . n 348 Dit grappig Stukje, verbeeld een Binnenhaard

in een Herberg ; ter regterzyde by den in-

//* / - ^gang van de Deur, (laat de Hofpita mee een

V^/^^^Bierkan onder den arm, fchynende Geld te

t/ ontfangen van een bejaard Boertje , verder

by den Haard zitten eenige Huislieden op
het Veikeerbord tefpeelen, gelloffeerd mee

ver-
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verder bywerk ; alles is meefterlyk en fix gé-
penfeelc.

Door DENZELVEN.
Hoog 8, breed 6 duim. Paneel.

349 In een Binnenvertrek, ziet men een zeerbe- ) ) D /

vallig jong Meisje gekleed in een paars Fla- / •

weel Jakje mee een witbonte rand, zy is zit- * p%, ^o^£**Z
tende voor een Tafel en beezig Oefters te

eeten, nevens haar op de Tafel ftaat een
Schenkbordj Porcelyne Kan en Glas, en ver-

der door een oopenftaande Deur , zyn een
andere Vrouw en Man beezig Otters te Ee-
ten aan een Tafel ; dit Stukje dat van boven
Toogsgewys is , is helder en kragtig van Cou-

leur , ongemeen delicaat en uitvoerig gepen-

feelt,en zoo fraai als of het van GabrielMei*

Ju gefchildert was.

STEENWYK. (Hendrik)

Hoog io, breed 1$ duim. Koper.

350 Het binnengezicht van eenRoomfck Catholieke - /$y>
Kerk by het Kaarsligt, op de voorgrond ter

linkerzyde ziet men een Geefleiyke, nevens IJ6U
hem een Dame, werdende voorgegaan van

een Knegt met een brandende Flambouw in

de hand , in 't verfchiet ziet men 't Choor en^Z

eenige wandelende Perfoonen , de verfchillen-

de lichten en de Perfpeftief, zyn in dit Ca-

binetftukje byzonder konftig waargenoomen J

èn is zeer uitvoerig en delicaat gefchildert.

I No.3^

V"
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STOOP. (Pieter)

Hoog 24, breed $6^ duim. Paneel.

No. S

•
/

/ - 351 In een Bergachtig Landfchap, by een Rivier

waar overeen fteenen Brug legt, ziet men een

/ y, . / • j, heevige Schermutfeling tuflchen Ruitery ; al-

^^r^^o^v^A.Jes fchynt in een woedende beweeging, en
de blakende gramfchap op ieders Gelaat: het

is vol drifc en vuur , van een bevallig Colo-

riet en meefterlyk gepenfeelt.

STORK, (Abraham)

Hoog 21 , breed 25 duim. Doek.

ƒ352 Een woelend Water, met een zeilend Jagt

en andere Scheepen , ter regterzyde ziet men
het Slot van de Stad Muiden , en ter linker-

zyde een Bolwerk met Kanon beplant , waar

by eenige Beelden; uitvoerig en fraai ge-

fchildert.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

353 De wederga van het voorgaande, ter regter-

zyde ziet men een Hoofd met verfcheiden

Beeldjes en een Sloep, verder een Staaten

Jagt , een driemaft Schip , Kaagje en andere

Vaartuigen ; dit Stukje is meede van een aan-

genaame Couleur, en niet minder als het bo-

vengemelde.

No.354

Yfi^^vJt^
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STORK. (Ab.)

H°°g 7i> lnte& 10 duim. Hout.
No. S

354 Een Zeehaven in de Levant, men ziet op
den Oever een prachtige Fontein , in 't ver-

fchiec verfcheiden Gebouwen, en Vaartui-

gen in 't water, en op den voorgrond ver-

fcheiden Perfoonen , 't maakt te Z3amen een

grootfche Ordonnantie, door een beval-

lig licht gedaagt ; dit fraaije Tafree] is op
een uitvoerige wyze meefterlyk geichilderd.

Door DENZELVEN.
Dito hoogte en breedte. Hout.

355 De Haven van Napels met diverfe Galeïjerij

Scheepen en andere Vaartuigen geftoffcerd;

het is een bekwaame wedergade van de voor-

gaande, en van geen minder verdienden.

SERVANDONIE en BOUCHER.

Hoog 36 , breed 29 duim. Doek.

356 Eenige vervalle Ruïnen, waar by eenïgezit- * <ê^
tende en (taande Soldaaten, door Boucheï\

verder is het Landfchap fix en kragtig ge- h, #J> p
fchilderd. * '

S W A R T. (Cavallier)

Hoog 39, breed 37^ duim. Doek.

357 In een Binnen -Haard by het vuur, zitten
? /// -»

drie Jongelingen, twee rooken een pyp tabak >

en de andere drinkt uit een tinne Bierkan- .//jzJt^
1 2 net* '/ '



W SCHILDERYEN.
No. f

netje , terwyl de jonge Hospes zyn muts
fchynt af teneemen, ter linkerzyde wandeJd
een Heer voor de deur; die Stuk is zeer na-
tuurJyk eD uitvoerig gefchilderd.

TERBURGH. (Gerard;)

Hoog 14, breed 11 duim. Paneel.

358, Men ziet in een Binnen vertrek een bevallig
' ' Meisje, houdende een Schenkkan in haar

eene en een Wynglas in haar andere hand
. en zittende by een tafel, een Officier zie

? ^an de andere zyde, haar aandagtig befchou-
wende, terwyl hy een pyp tabak flopt, een
oude Vrouw brengt een bord met Amandelen
en Rozynen aan ; dit Stukje is van een beval-

lige uitwerking, het Coloriet is aangenaam
en alles is fix behandeld.

T E N I E R S. (Divid)

Hoog 16, breed 20 duim. Koper.
/

• 7/n>
359 Dit- konflige Tafreel verbeeld een Corps de

Garde , op de voorgrond ter linkerzyde ziet

men vericheiden Wapenruftingen , als Har-
nasfen , Stormhoeden , Zadels ên ander Oor-

logstuig, waar by een Jongman, houdende

in de handen twee Piftoolen, die hy aan de

wand fchynt te willen hangen, agter dezelve

is een Schoorfteen, waar voor zig eenige

Lieden zitten te warmen en op de Kaare

fpeelen; men verzekert, dat de twee voor-

naamfte Perfoonen in dit Stuk de afbeeld-

fels van de Schileers P. P. Rubbens en A. van

Dyk zyn, eene Vrouw, welke de deur ter

zj
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tfo.
'1'

zyde inkomt, fchync hen aan te fpreeken,

om eenige Ververfinge te geeven ; dit Sehil-

dery is van een aangenaame Coloriet en van

de fraaifte Penfeelttreek van deezen beroem-

den Meefter.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte. Koper.

360 De wedergade van het voorgaande, en zyn- ^p^>/" —

*

de insgelyks en Corps de Garde, de voor-

grond ter regterzyde is geftoffeerd me/ fjf~&
Stormhoeden, Harnasfen, Zadels en ander

Wapentuig , waar by een Jongman , die op
een Trommel flaat, ter regterzyde ftaat een

Mortier op zyn affuit, in 't verfchiet ziet

men verfcheide Krygslieden , die by een ta-

fel zitten, en een Patroulje, die uit de ver-

gader- plaats gaat; dit is in alles als de voor-

gaande behandeld, en wonderlyk fchcon ge-

penfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 8, breed 10 duim. Hout.

361 Een Heuvelachtig Brabands Landfchap , op *&.4 —
de voorgrond gettoffeerd met twee Huislié- / s> •

den, welke met een anderen, die zit, fchy- /X c
y/^^-^Z^ZZ

nen te fpreeken , in 'c verfchiet vertoond zig (

een Dorp, daar vooreen heuvel met twee
Landlieden by hun Vee

3
alles door een krag-

tig Zonlicht bcfcheenen en van een waroi

Coloriet.

No. 362
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T E N I E R S. ( David ) of in zyn manier.

Hoog ir, breed 14^ duim. Hout.

/ No. T
// 362 Voor een Boeren Herberg vermaaken zïg

eenige met Kegelen onder een hooge Boom 9

y . * in het verfchïet by een brug ziet men een
i -t f1*0*4 Schuur, waar in eenige drinken en zig vro-

]yk maaken , ter zyde komt een Waardin uit

een Huis met een Schotel om de Gaden te

dienen; een warme en aangenaame kleur,

gedaagt door een helder zonlicht maaken di$

Stukje tot een behaag lyk Tafreel.

Door DENZELVEN.

Hoog 6 , breed 3£ duim. Paneel.

„ yt ____ 363 Dit verbeeld twee Boertjes halverlyf, hou-

/ dende een derzelve een aarde Bierkruik in bei-

/l *- > de han J
n, dje hy aandagtig fchynt te be-

/) £si *~ 'Schouwen; het is meefterlyk fix gepenfeeld.

TREMOLIERE.
Hoog 37, breed 31 duim. Doek.

364 In dat bevallig Schildery ziet men Venus en

Cupido levensgroote , zy is gezeeten met en

Pylkooker in de linkerhand , terwyl Cupido

zyn Moeder met een vriendelyk gelaat aan-

r */£j tJt-^-tf^ziet ; zynde in alle deelen aangenaam van

/ % / Coloriet en meefierachtig behandeld.

No. 3 65

Vr»
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TROOST. (Cornelis)

Hoog 21 , breed 25 duim. Doek.
No. T
365 Deeze Hiftorieele Ordonnantie verbeeld een

pragtige Binnenzaal van een Paleis , aan een

gedekte tafel zit een Held eene bevallige

Vrouw te liefkoozen, op de voorgrond ftaat

een Rustbank , waar cp een andere Held is

zittende met een Drinkfchaal in de hand,

toonende met zyn gelaat in woede te zyn

,

en is verder verfierd met ander Bywerk en

plaifant gefchilderd Ao. 171 6,

TORENVLIET (Jacob).

Hoog 13, breed 15^ duim. Paneel.

360" In een Binnenhaard zit aan een tafel een , ty , .

Landman en zyn Vrouw , beezig met de a^& - C**

maaltyd , agter dezelve ftaat een andere

Vrouw, zy zien alle alle met verwondering o_
naar een Sater of Boksvoet; dit Stuk zin- P~ -

fpeelt op het heet en koud Blaazen, het is

meefterlyk geteekend en zeer uitvoerig ge-

penfeeld.

UCHTERVELDT.
Hoog 19, breed 15 duim Paneel. * y

367 Dit Stuk verbeeld een Binnen vertrek, op die •j£j
/7 —

voorgrond ter zyde een tafel, zit op een

ftoel een Officier in diepe rust, nevens hem /
'
f~\ /?,

ftaat een bevallig Vrouwtje , die al laggen- e^^^rfp
de hem met een ürooïtje onder de neus vryft,

agter de tafel legt een Man op een Trom-
I 4 pet
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pet blaazende tegen het oor der SJaapende

,

verder een Meid, die een trap opgaat, waar
by men door een openltaande deur een
Vrouwtje in een ander vertrek ziet, en dooi*

een aartig natuuriyk Licht gedaagd word , op
de grond ter linkerzyde Jegt een ruitend Hond-
je j alles is fraai en uitvoerig gepenfeeld.

VALKENBURG. (D„)

Hoog 49, breed 39 duim. Doek.

inryrr_ 358 ïn dit Tafreel , ziet men op de voorgrond i

r / /'
een Beekje twee zwemmende Eenden, ter

^£_ ^ linkerzyde op een tak van een Boom zit een

^2) j2J'ff? ? Exttr en- een Ts vogeltje, verder ftaac een
/ Haan, <,p.vaards ziende naar een Papegay,

die by tëncierlyk gew.-rkte lleenen Vaa* op
een tak zit, ter zyde is een ruftende en eea
(taande Hen, verder is een Standoeeld , en

het verfchiet vertoont een aangenaam Hof-
gezigt , in alles is de natuur vervvonderlyk

gevolgt, het Licht bevallig verkoozen en zeer

kontbg gepenfeeld.

V A S A R I E. (G.)

J i5r> breed 9 duim. Toetsfteen.

1 De Geefcling van den Zaligmaaker. Men ziet

P
"

in zyn gelaat de Onfchuld, de Bereidwillig-

heid en de Onderwerping , en in zyn Beulen

cene onmenfchelyke yver in de uitvoering,

- boven den Heiiand verneemt men twee zin-

7/*-^—eebeeldige Engelen , die op een Allegorifche

1 :.-, de heiizaame uitwerkingen van Chris-

tus Lyden fcny^iea te vooifpellea i dit Tafreel

is

?£*
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m
V

is in de verheeven fmaak der Italiaanfche

Meefters ter uitvoer gebragt, en verdient

de aandagt der Kenneren.

VELDE. (Willem van de)

. Hoog 52, heed 74 duim. Doek.

370 In dit fraaije Tafereel is verbeeld een woe- /£Z*0~&
Jende Zee , ter regterzyde op de voorgrond / *
ziet men een TexeJs Kaagje , waar tegens de /J^/^^n^^
Golven zeer natuurJyk aan bruizen het is zei-'

lende met een gereefd zeil by de Wind, ter

Jinkerzyde op de tweede voorgrond legt een
v

Oorlog-Schip ten Anker , en aan defTclfs BoorE

legt een Sloep met een Sprietzeil , verder een

zeilend Oorlog Schip en een Lootsfchuit, en

in het verfehiet ziet men de Texeifche Wal; die

uitmuntend Schildery is fraai van Ligt en Üon-
ktr, en het rollen derZeegolven zoo natuur-

lyk -verbeeld, dat men zig zelve zoude kun-
nen verbeelden het geruifch te hooren.

Door DENZELVEW.

Hoog , breed duim. Doek.

371 Een woelend Zeetje, op de voorgrond ter /y O
regterzyde ziet men een Kaagje met een op-

gegyt Zeil, ter linkerzyde een Oorlog-Schip /?£, '/^T^LA^
zeilende by de Wind , waar naar een VifTchers

Schuitje fchynt te wenden, in 't verfchiet an- /^^^^t^c^-c-'
dere Vaartuigen; het Water is natuurlyk, ƒ

ta alles meefterjyk gepenfeelt. ^/

I 5 No. 372
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Door DENZELVEN.

Hoog 13, breed 16 duim. Doek.
' No. V

. (kon 372 Een woelend Zeetje, met verfcheide zeilende
'*~-*° Scheepen: zeer natuurlyk en helder gefchil-

/ VELDE. CAdriaan vande)

Hong 46 , breed 55 duim. Doek.

/
373 De voorgrond van dit Schilderyis een Ri-

' > / ó vier , waar door een Pond vaart met eenige

Pasfagiers, als Vrouwen, Mannen en Kin-

/r-9^-* deren , een Koekje is (taande met zyn kop
over de Pond drinkende uit de Rivier: dee-

ze Pond werd voortgefchooven dooreen Man,
ftaande van agteren op dezelve met een Boom
in de hand , zettende hun Cours na een ver-

vallen Colom, op de tweede grond is een
Heuvelachtig Landfchiip met zwaar Geboom-
te, en ter regterzyde in het verfchiet Blaauw
Gebergte; zynde verder alles natuurlyk uit-

voerig en delicaat van Penfeel.

Door DENZELVEN.

Hoog 15^, breed 21 duim. Paneel.

ff / 374 *n ecn aangenaam Heuvelachtig L3ndfchap

C 6 lA> ziet men op de voorgrond in een grazigeWei-
de, ter regterzyde een fhande Witte en een

\— graazende vaale Os, waar nevens eenige rus-

V - tende en ftaande Schaapjes, ter lirkerzyde
legt een Roscouleurde Os, waar by een Bok-
je: verder zit een flaapende Boerin , ruftende

te-

/.
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No. V
tegens een Boom, waar nevens twee Vee-

hoeders, en in 'c verfchïet een Beeftenftal,

onder het Lommer van verfcheide Geboom-

te; dit uitmuntend fraaije Stuk is zeer natuur-

Jyk, bevallig van Zonlichten en verwonder-

lyk uitvoerig gepenfeeld.

Poor DENZELVEN,

Hoog 16 , breed 20 duim* Doek. /

375 Een hoog Bergachtig Landfchap , op de * £2,0
/'/voorgrond geftoffeerd mee eenige Osjes, een

Bok , Schaap en Hond , verder een Herder ^ ^jfcet*,^
by een bejaaden Kar, waar op een Vrouwt-
je is gezeeten , en in 't verfchiet een Boer by
eenig Vee ; dit Stuk is aangenaam en warm
van Couleur, en alles is uitvoerig en krag-

X\g gefchilderd.

Door DENZELVEN.

Hoog I2£, Breed 15^ duim. Paneel.

'

y Si

376 Dit Stukje verbeeld een Winter. Op een be- / *9

vroozen Rivier ziet men verfcheiden Lieden , ////'
,zïg met Schaatzeryden vermaaken, ter lin-^/y ^ 2—
kerzyde ver[oont zich een Houten Bruggetje/

by een Dorpweg; allesisnatuurJykenfix^e-

fchilderd.

VERBRUGGEN. ( Gasparus Petro)

floog i$\i h-eed 12^ duim. Doek.

377 Twee Stuks cierlyk gewerkte Steenen Vaa- & —

™

zen
s
verbeeldende Fonteinen , rondom verfierV l- :? ^*, >

Hiec ^
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met een meenigte fraaije Bloemen en onder-

fcheiden foorten van keurige Vrugten ; mees-

terlyk en teffens uiivoerig behandeld.

VERBOOM. (Adriaan)

Hoog 28, breed 33 duim. Doek.

/g 378 Een Hoog Bergachtig Landfchap met Ge«
f ff~0 boomte , men ziet op de voorgrond ter reg-

/ , s A terzyde een Landman op een Ezel rydende,

ty^^si/ywtxrl fchynende te fpreeken met een gaande Huis-

man, terzyde een Hondje, verdereenige

ruilende en gaande Huislieden
3

ter linkerzy-

de by hooge Bergen , loopt een Waterval

,

waar by eenige Gebouwen, in 't verfchiec

Gebergte; dit Stuk is fraai en natuurlyk be-

handeld en wonderiyk zenachtig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.
Hoog 26", breed 31 duim. Doek.

A-»
'

3.79, In een Boomryk Landfchap, geftoffeerdmeï

eenige Boerenwooningen, ziet men een Land-
man eenige Schaapjes en Bokjes voortdryven;

(é,J&y?~) alles is fix en meeiterlyk gefchilderd.

VERBOOM. ( Adriaan ) en

J, LI NGELB A GH.
Hoog 28, breed 33 duim. Doek.

m /
380 Dit Tafreel verbeeld een hoog Bergachtig

Landfchap, meteen Riviertje doorfneeden,

waar by een Waterval , men verneemt op de

^/*^y,K^ /^voorgrond ter iinkerzyde een DinfendeLand-
' Tnan en Vrouw, terwyl een ander op de

^>*öchalmy fpüwk , ezj eenige Bokjes graazen , ter

reg-
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regterzyde is hoog Geboomte ; alles is warm,
zonachtig en zeer uitvoerig behandeld.

VERELST. (Simon)

Hoog 35 1
breed 26 duim. Doek.

381 Dit Stuk verbeeld een Glaaze FJes, ftaande *^/ r /<>
opeen tafel, gevuld met een meen igte fraa' je '

Bloemen , als witte en roode Roozen , Tulpen/ tf/^i ^^
Iriasfen, Pioenen en Papaver -Bloemen , way
by een vliegend Kapelletje; alles isongemeen,

kragtig, fmeltend en uitvoerig gepenfeeld.

DoorDENZELVEN.

Hoog 28, breed 23 duim Doek.

382 In een G'aaze Fles, op een tafel geplaatst, * v/-—
ziet men een meenigte keurige Bloemen met
Bladeren; alles evenaart de natuur, en is niee' /*%.

minder fraai van Schildering dan de voorige. ///&*>-

/
VER KOL JE. (Johannes;

Hoog 38, breed 32 duim. Doek.

383 Een Gemeubileerd Vertrek. In 't zelve zit //AA
een Heer, welke een bevallige Domein wit- /
te Satyne Kleeding by de regterhand vpx/T^\ y **
houd, zy heeft in de linker een Guitard, '

fchynende met elkander over de Muziek te

fpreeken, ter zyde ftaat een Stoel, waar op
een Hoed met Pluimen nevens een Degen
ligt, op de grond ziet men een Hondje, ter

linkerzyde voor een venfter fïaat een Qave-
cimbaal en Bas , waar nevens een Koffertje \

het invallende Daglicht van ter zyde gt-eft

een
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een alleraangenaamfte werking op de Beelden

en andere Voorwerpen , de Caraclers en den

aart der Kleedingen zyn ongemeen natuurlyk

verbeeld; de fraaiheid van Penfeelftreek en

de wonderbaare uitvoerigheid kunnen in dit

Stuk niet te hoog gewaardeerd worden , het

is een der Capitaalfte Stukken vau deezen

Meefter.

VERKOLJE. (Johannes)

Hoog 21 , breed i8£ duim. Doek.

// a 3^4 ^ 1C ^raa ï natuurlyk Stukje vertoond een zit-

/j/ tend Heer in een Binnenvertrek , naast een

/f"H i/*
ta^ met een ro0^ ^leed bedekt, hy fchynt

* y /f&V/JfU'Vx- z'g reisvaardig te maaken , en is beezig zyn
' Liarfen aan te trekken , ter regrerzyde by

een open Balujler ziet men een Hondje, en
verder in een Tuingezigt met Gebouwen,
flaat een Neger met een Paard; dit Stuk ver-

beeld het Pourtrait van den Heer Burgemees-

ter de tVit van Delft; alles is uitneemend

uitvoerig en in de manier van den beroem-
den Metzu gefchilderd.

VERMEER. (Johannes)

Hoog 2o£, breed io"£ duim. Paneel.

. n 385 Een Boomryk Landfchap, met een Boeren Wo-
/JA f is~ ning in 't verfchiet , geftoffeerd met een ftaand

/?' en zittend Boertje op de voorgrond ; dit

'^Tj\/ Stukje is zeer fraai en natuurlyk behandeld

en in de fmaak van Hobbema gefehilderd*

No. 386
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Door DENZELVEN.

Hoog en breed als de voorgaande,

380" De Wederga van 't zelve, mede geftoffeerd "*- ' *
c

met eenige Boertjes op de voorgrond, waai/ f^ //
van 'er eenige zittende zyn ; aMes is gelyk

het voorgaande van veel verdienden. J
VERTANGEN. (Daniël)

Hoog 13, breed 17 duim. Hout. /
387 Danfende Nimphen en Bachanten, aan den <

r
//j—

oever van een Rivier zig vermaakende, in <
een Arkadisch Landfchap, aan de overzyde /? /.

van 't water ziet men een Brug en hoog Ge- /'w:/£-/*«<

bergte met een oude Ruïne ; alles uitvoerig

gefchilderd en teder van Coloriet.

Door DENZELVEN.

Hoog 13, breed 17 duim. Hout.

388 De Wederga van de voorgaande, geflofFeerd

met verfcheide Bachanten, agterwaards ziet

v men een Rivier met badende Nimphen , in

't verfchiet ryd een Vrouw te Paard met een
Valk in de hand , en agter haar ziet men
een Veehoeder; dit Stukje is gelyk aan de
verdienden van 't voorgaande.

Door DENZELVEN.

Hoog i<5, breed iq£ duim. Hout. . .

389 Een Landfchap, waarin de Vinding van Mo- / f^~'

fes verbeeld word , de Dochter van Pharao /
en <Z/^

ƒ



14* SCHILDERYEN.
No.

.
V

en haar gevolg zitten op een Heuvel , aan

den Oever draagt een Vrouw het geredde

Kind, dat van een andere nevens haar gaan-

de met verwondering befchouwt word , in 'c

verfchiet verneemt men eenige badende Nim-
phen , alles is kragtig van Licht en Donker,
bevallig van kleur , en met veel naauwkeurig-

heid gefchilderd.

VERTANGEN (Dl.) ofJ.HANSBERG.

Hoog 1 2£ , breed 1 6 duim. Hout.

, i/r) 39° ®il bevallig Landfchap is geftoffeerd met de
ïb iC Godin Diana nevens haar Gevolg, zittende

/ / op de voorgrond, een Nimph klimt metver-

zv&^/£,£^"iriagenheid uit het bad , en in het fombre ver-

/ f fchiet verfchiet verneemt men eenige andere,

/ welke zig baaden , 't Coloriet van dit Tafreel

is teder en warm , en het is in Edelheid van

Penfeel gelyk aan de werken van Poelenburg.

Door DENZELVEN.

Hoog 8£ , breed 1 1 duim. Hout.

14 39 l Vrocris en Cefalus in een aangenaam Landfchap;

Cl* '

de Hartstogten hebben veel natuur, en het

/Z-w»^, 'f^^P^ 1 'ls zo bevallig van kleur als uitvoerig

( :/" gefchilderd.

VERTANGEN, (of zyn manier.)

Hoog io, breed 20 duim. Paneel.

'9/ 39* Een Bachenaai , waar in een Jonge Bachur
" /-t1~- met een Roemer in de hand, en een Cupido'

/ / w , mee
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roet Bloemen, tusfchen twee Vrouwen ge-

plaatst , zig in een nedergedaalde Wolk fehy-

nen te verluftigen , zydeling legt de God der

Liefde op zyn Pylkooker te ruften, terWyl

hy van een anderen werd geliefkoost, van

boven daalen eenige Kindertjes uit de wolken

neder; dit Schilderytje heeft zyn bevallig»

rieid en is fraai gefchilderd;

VLIEGER. (Simonde)

Hoog 22, breed 38 duim. Paneel. /

303 Dit verbeeld een woelende Zee, ter fegterzyde .-/4?Jl —
legt een Smak- Scheepje in zyn wending eri

f

verder Driemast zeilende Scheepen en andere /
Vaartuigen, ter linkerzyde aan een Duin- /"^^-^^
achtig ftrand ziet men verfcheide wandelen-^ /
de en ruftende Beeldjes, Visfers en Pinkjes,

een Boere- Kar met Paarden en een Zeebaak;

alles is natuurlyk en uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.
Hoog .33 , breed 44 duim. Paneel

/

£AO-?

394 Een woelend Water. Ter linkerzyde ziet » ffiéf
~*

men een Hooft van Paalwerk , waar op eeni-
é

*u
ge Visfers met hun Vrouwen zig vertoonenj

ter zyde legt een Vaartuig en eenige Visfers

in een Schuitje, ter regterzyde zeilt een

Kaagje by de wind , verder legt een Oorlog-

schip ten Anker, in 'c verfchiei ziet men
ieilende Scheepen en een Sradgezigr; alles

is zeer natuurlyk, fraai en helder gepenfeeld.

É Üo. 395
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VLIET. (Hendrik van der)

Hoog 23, breed 18 duim. Paneel.

/ No. V
395 Het Binnengezigt van de groote Kerk te

1 ' Delft , ter regterzyde tusfchen de Pylaaren

ziet men de prachtige Graftombe van den Va-

rt''c+^sj/^-É der des Vaderlands , Prins Willem de IJle 9
en

verder de Gedenkteekens en Wapens van be«

roemde Helden , waar mede deeze Kerk ver-

fierd is, de Stoffagie beftaat uit verfcheide

wandelende Beeldjes ; het zonlicht is zeer be-

vallig en natuurlyk verbeeld , 't geheele Schil-

dery is helder en uitvoerig gefchilderd.

VOORHOUT. (J.)

Hoog 31 , breed 25^ duim. Doek.

396 De Boodfchap aan Maria, de heilige Maagd

'/lxO —* z *et men z^cten 9
en mec een godsdienflige

en nedrige houding, de aankondiging des

y^f^y ft/
''

?
A-^^ngels aan te hooren , dewelke uit een ter

f. l>Vl&T+~ neder gedaalde wolk tot haarfchynt te (pree-

ken, verders ontdekt men een Glorie van
verfcheiden Engeltjes ; de uitdrukking van 't

onderwerp is in dit Stuk zeer wel waarge-

noomen , en alles uitvoerig behandeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 19, breed 15 duim. Doek.

397 In een aangenaam Tuingezigt met Geboomte

f/L-O- l& z*et men °P de voorgrond Pomona, zittende

verbeeld , voor haar leggen op de grond ver-

a? ^ ,
fcheide foorten van Vrugten, zy fchynt aan-

/ ) /v' " dag-
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dagtïg te luïfteren naar den vermomden Fer-

tumnus , die in de gedaante van een oude
Vrouw ter zyde geplaatst is ; dit Stuk is be-

vallig van Ordonnantie en uitvoerig ge-

penfeeld.

V O I S. (Ary de)

Hoog 5£ , breed 4 duim. Paneel, /

ƒ S98 Een vrolyk zittend Boertje, ten halverlyf te / / /
te zien, met zyn eene hand in de borst, zyn 4 " l

hoofd is gedekt meteen Muts, waar op zyn .

Pypje fteekt, en zyn gelaat geeft zyn verge-

noegen re kennen ; dit Stukje is Jeevendig /
vanColoriet, kunftjg en uitvoerig gefchilderc.

Door DENZELVEN*

Hoog en breed ah de voorgaande.

399 De wederga van 't voorgaande, zynde een

Boertje met een Borrelflesje in zyn hand,'
niet minder fraay van uitvoering als het bo-»

vengemelde Stukje.

Door DENZELVEN.
Hoog 6% , breed 7 duim. Paneel.

Vi

\

/

r.

400 In een Landfchap legt op de voorgrond een »
(

A
ruftend Hondje, fchynende te luifteren naaf

een Jager, die opeen hoorn blaast, en in

't verfchiec op een Heuveltje (laat, verder

vertoont zig eenig Gebergte; dit Stukiszeer^

natuurlyk en uitvoerig gepenfeeld.

K % N0.40Ï
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VIwVCI. (Leonard da) of LUCAS CRANACR

Hoog 23, breed 18 duim. Paneel.

No. V
401 Twee Kinderen, Chriflus en Johannes ver-

beeldende, in een Landfchap elkander kus-

, fende , in 't verfchiet ziet men op 't Geberg-
l/j/V-Z*^ te een Kafteel ; dit Schildery heeft de Heer

Braamcamp altoos voor een Werk van Leonard

da Vlnci gehouden : dog het zoude niet on-

mooglyk zyn , dat het door een zyner Tyd-
genooten , ofdoor Luc. Cranach gefchilderd is.

VITRINGA. (Willem)

Hoog 25 , breed 29^ duim. Doek.

402 Een woelende Zee, in dezelve ziet men een
Veerman , zeilende by de wind , verder een
Oorlogfchip voor de wind en andere Vaar-

i£» tuigen, en in 't verfchiet een Stadgezigt , op
^^dë> voorgrond een Schuitje met Visfchers

,

welke beezig zyn hun Net op te haaien ; dit

Stuk is helder en natuurlyk gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Dito hoogte en breedte.

fa / 4°3 Dit verbeeld een ftil Watertje, op de voor-
/^V grond ter regterzyde ziet men een aarde

Hooft, waar op eenige Visfers, verder zyn

eenige dryvende Scheepen en een Visfers-

Schuit, in 't verfchiet een Stadzigt, waar

by ten anker leggende Scheepen , alles is als

de vorige behandeld en een wederga van

dezelve.

No. 404
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VRIES. (Rynier de) geftoffeerd door J.

LINGELBACH.

Hoog 24, Ireed 33 duim. Doek.

No. V
404 Een Boomryk en Heuvelachtig Landfchap,

met verfcheiden beelden rykelyk geftoffeerd , /
op de voorgrond ziet men in een zandige op-

gaande weg een Heer te paard gezeeten

,

gaande nevens hem een ander met een Valk /
op de hand, verders eenige ruftende Reizi-

gersj, en hooger op, een Boerenhuis in 't Ge-
boomte; een helder zonlicht is in dit Stuk

waargenoomen , eene goede verkiezing van

licht en bruin , eene meefterlyke en natuur-

lyke behandeling maaken dit Stuk tot een

Schildery van veel verdienften.

VRIES (M. de)

Hoog iq£, breed 25 duim. Paneel.

405 Een oude Stadsmuur met eenige Gebouwen, yr&
langs eene Rivier vertoonen zig eenige Vis- /, *
fchers met hun Schuiten , in 't verfchiet zyn ^ l*-<\ &^£&
zeilende Vaartuigen en een Dorpkerk; hec

is zeer bevallig en natuurlyk gefchilderd.

V I E N.

Hoog 25, breed 32 duim. Doek. *

406 De Kuifche Zufanna^ dewelke door de Oude //U
Grysaarts werd befpiet, zy is gezeten by /

een Fontein; zynde fix en kragtig behandeld. / /

K 3 No. 40?

7 /
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WALRAVEN. (Ifaak)

Hoog 23^, breed 30^ duim. Paneel.

No. W
ï'ZlTÜ 407 Die uitmuntend Tafreel verbeeld ineen Prag-

tige Tent den Thebaarjchen Veld-Overften

s,/im Efaminondas op zyn ineifbedde, men ziet

onder de rechter Borst de afgebrooken Werp-
spies en Wond , hy fchynt fpreekende met
een grootmoedig gelaat tegen zyne Vrien-

den en Onder- Bevelhebbers, in welke alle

men de uiterlte ontroering en verflaagenheid

befpeurt, in het midden vertoond zig een

Krygsheld, fehynendezyn gelaat vervuld met
innerlyk Mededoogen , terwyl hy als yvert

om met een uitgeftrekt verlangen , den Ziel-

toogenden Held voor 't laatst ie omhelzen, al-

le de Aanfchouwers geeven ieder byzonder

hunne diepe Droefheid te kennen, een der

Vrouwen werpt zig al fchryende aan het voe-

ter-r^nd ter neder, terwyl een andere de Go-
den om hulp fchynt te fmeeken. Dit konst-

ryke Stuk is groots en veiheeven van Ordon-

nantie , de Groeping der Beelden kundig ge-

fchikr, de fraaiheid van Teekening en de

afbeelding der Hartstogten , die elk Aanfchou-

wer treffen
,
gevoegt by een bevallig Daglichr

3

helder Coloriet en een Delicaat Penfeel
,
gee-

ven blyken der groote Konstvermoogens,

die dit fchrander Vernufc bezeeten heett.

Door DENZELVEN.
Hoog 16, breed ro duim. Doek.

./7
;
r? 408 Deeze fraaije Ordonnantie verbeeld Jmmon,

zittende op zyne Rustbedde , als met een toor-
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J$o. W
nig gelaat gebiedende zyne door hem mis-

leide en droevige Zufter Thatnar door een
zyner Bedienden uit het Paleis te zetten , in

haare houding en weezen ontdekt zig de

innerlyke fmert , die zy gevoeld , het verder

doorzigt verbeeld een pragtig Gebouw, met
verfcheiden Cieraaden geltoffeerd; dit Stuk

is helder, bevallig en zeer uitvoerig ge-

penfeeld.

WEEN IX. (GioBapt.)

Hoog 48, breed 6*8 duim. Doek.
.-

409 In deeze Capitaale ryke Ordonnantie vol ge- f j / 3 ü —
woel, ziet men ter linkerzyde by een Ruïne van /

een groots Gebouw met Basreüeven vercierd, lpp*-zs^>
een Krygsoverfte op een zwart Paart , ge- y
volgt door een Vaandrager en andere Perfoo- ^
nen: hy fchynt als te fpreeken tegen een

Vrouw, die in deftige Kleeding nederge-

knield, hem fchynt om byftand te fmeeken,

terwyl ze met de linkerhand haar Gemaal wil

tegen houden , die als gereed tot zyn vertrek

nog affcheid wil neemen , en zydelings den

Vorst aanziet, voor haar leggen goude en

zilvere Kostbaarheden , en verder een fmee-

kend Kind, ter regterzyde is een Landman
beezïg verfcheide foorten van Vee voort te

dryven, en in 'c verfchiet vertoont zig een

Zeehaven , met Schepen en een meenigte

Volk, als zig naar boord begeevende; dit

fraaije Schiidery is, zoo omtrent de behande-

ling als het Coloriet, het Lichten Donker

in kragt en uitwerking der hartstogten een

K 4 der * -
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der beften, die men van deezen Meefter

vind.

WEEN IX. (GioBaptifta)

Hoog 20, breed 24^ duim. Paneel.

'/ C - 4*? ^ ,

"

t ^tu^ verDee^ een Zeehaven
,
op de voor-

ƒ• grond ter linkerzyde geftoffeerd met een Da-

'// * f— me en een Heer te Paard , ter zyde een rus-

jLsffl^*"*^ tende Landman, verder eenige Schepen,

\y Galeijén en andere belaaden Vaartuigen, ter

regttrzyde is eenig ftaand en leggend Vee,
verder t."nige Heeren te Paard en andere

Lieden , in 't verfchiet zeilende en ftilleggen-

Schtepen ,* het is zonachtig en fix gefchiJderd

WENIX. (Jan)

Hoog 37^, breed 46 duim. Doek.

411 Op dit uitmuntend Schildery ziet men op de

/JLo voorgrond ter linkerzyde verbeeld, ósFerloo-

ren Zoon, leggende zeer verliefd in de fchooc

jl van zyne Minnares , die door een Jongeling

*A/nh^l* op een zilvere fchootel eenige Vrugten aan-
•» gebooden word, hy houd in zyn linker-

hand een Drinkfchaal, waar in door een ou-

de Vrouw Wyn werd ingefchonken , voor
haar (laat een Koelvat met Ys met een Wyn-
fles, op de tweede grond zitten verfcheide

Mufikanten op een fteenen Balujler , waar

op een Standbeeld geplaatst is, ter zy-

de dezelve ziet men eenige vrolyke Heeren
en Dames aan een tafel in een pragtig Pa-

leis , ter regterzyde op de voorgrond (laat

een ïanghairig Hondje te blaffen tegen s een.

Paauw3

C^d-
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Paauw, die op een fteen ftaat, op de twee-

de grond is een Danfende Harlequin , nevens

een Danfend verkleed Hondje , In het ver-

fchiet ziet men een Italiaanjche Zeehaven met
leggende Scheepen en Galeijen , en verder

het Biaauw Gebergte ; dit overheerlyk Taf-

reel is uitvoerig en delicaat van Ptnfeel , en
een der Befte Werken , die men van deezen

grooten Meefter zien kan.

DoorDENZELVEN.

Hoog 54, breed 64 duim.

4^2 In een Hofgezicht befchouwt men öp de /^Mp-
voorgrond aan de voet van een fteenen Ba- /
lufteri een doode Paauw, Gans en Duif leg- 'ï^f e„j£-+\.m
gende nevens een Mand, gevuld met ver-

/

fcheiden Vrugten , ter linkerzyde by een doo-

de Eend ftaat een Hond, welke fchynt te

blaffen tegens een fVest Indifche Vogel , die

Op den Balujler ftaat , verder ziet men twee c

vliegende Vogels; dit Tafreel is van een

grootfche Ordonantie , van een fchoon en

helder Coloriet, en met al de Kunst aan dee-

zen grooten Meefter eigen, voltooid.

Door DENZELVEN.

Z/öög44, breed 37 duim. Doek.
,

413 Een Hofgezigt. By een fteenen Voetftuk en * IQ&XS-
cieriyk gewerkte Vaas , hangt gedecltelyk /

aan de tak van een Boom een doode Haas, ^^^j^Lua '"

rer zyde leggen Phaifanten en andere doode /
y,Q2£\s ,verder ziet men een Jagthoorn en Ban-

K 5 de-
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delier, benevens een Plant met Bloemen, in'c

verfchiet vertoont zig een Vyver en Wandel-
wegen; alles is verwonderlyk met de Natuur

,

overeenkomftig behandeld , en zoo malsch en
frneltend gepenfeeld, als men ooit iets van
deezen uitmuntenden Konftenaar zien kan.

WEENIX. (Jan)

Hoog 41 , breed 37 duim. Doek.

/Mn . 414 Dit fraaije Tafreel verbeeld een Hofgezigt,

ter linkerzyde op de voorgrond ftaat een ftee-

/ nen ge werkten Vaas, waar aan eendoodePa-

ƒ ,* . yy ' & 1 trys en ander Gevogelte hangt , voor dezel-

/ ve op de grond legt een doode Korhoen,
Snip en Ysvogeltje, waar by eenige keurige

Bloemen , in 't verfchiet een Eerepoort,

Standbeeldenen een Tuingezigt, geftoffeerd

met wandelende Beelden en verfcheide foor-

ten van Pluimgedierte; dit Stuk is uitmun-

tend fchoon van Coloriet en alles volmaakt,

met de Natuur overeenkoomende, en zeer

uitvoerig gepenfeeld.

WESTEN. (Math. ter)

Hoog 47 , breed 6o£ duim. Doek.

/
415 Circe de Toverdrank aan Ulisfes aanbiedende,

die wyzende op de gevolgen zig by haar ver-

/ fchoond, de Minnewichten z vieren om haar

YtUu4+*S&^- Zetsl
»
zy is na! *er,yf.

gekleed, en vaneen
bevallige gedaante ; dit Tafereel is een van

de befte werken die uit het Penfeel van dee-

zen Kunftenaar gevloeid zyn.

No. 4 [6
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WIT. (Jacobde)

Hoog 92 , breed 40 duim. Doek.
No. W . '^ _
416 Deeze fraaije Ordonnantie zinfpeelendeopde ,

Joodfche Oudheeden , verbeeld een Groep van ^ y/ Ĵjrt .-•

drie Figuuren , als Waarheid , Wysheid
t en

Hifioriekunde > welke laatfte naauw keurig iets

fchynt aan te tekenen , nevens dezelve ftaac een

Aardglobe , zy zyn geplaatft opeen verheeven

Zuif, een weinig laager ziet men drie Ge-
niën of Kindertjes : waar nevens eenige Boe-

ken enPerkamente brieven leggen $ het voet-

ftuk is verciert met een Medailjon , waar in

een Anticq hoofd verbeeldende volgens het

omfchrift Ptolomeus Philadeipkus; dit Stuk is

fraai van fchikking van een aangenaam Colo-

riet, en teffens uitvoerig en kragtjg gepen-

feelc.

WIT. (Emanuelde)

Hoog 53 , breed 54 duim. Doek.

417 Dit Capitaale Stuk verbeeld eenBi'nnnen-Ge- *^ £ _

J

zicht van een Protefianten Kerk , ter regterzy- /
de ziet men een fraaije gewerkte Graftombe "2/ r*

eens BjfTchops, verder in het midden de Pre»

dikftoel en Orgel, de Pylaaren zyn met Ge-
denkteekens en Wapens verciert : en verdek
geftoffeerd met verfcheide Beeldjes ; het Zon-
ligt geeft een fraaije werking en is bevallig

en natuurlyk gepenfeelt.

No. 4 :

8
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Door DENZELVEN.

Hoog 22, breed ij% duim. Paneel.

No. W
418 In dit Stokje word een Vismarkt verbeeld,

ter wederzyde (laan Koopvrouwen in hunne

6 Banken , waar op verfcheiden foorten van Zee-^ viflchen leggen , een burger Vrouw , met een
~^ Kind nevens haar , fchynt Vis te koopen , ver-

der geftoffeerd met verfcheide wandelende

Perfoonen ; het Zonligt is aardig en bevallig

rerkoozen, geeft een namurlyke werking en

is fix gepenfeelt.

WILLAARS. ( J )

Hoog 10, breed i$? duim. Hout,

/dJ 419 Een kabbelend Water met verfcheide Vaar-

;Jpt>' tuigen, het Lisht is natuurlyk, het Water
//• . doorfchynend en het is Hout en uitvoerig ge-

^ZS^-v*^3^fchildert.

1^—* WINTER. (Gilles de)

Hoog 19, breed 22 duim. Doek.

,420 Dit is eenRhyn-Gezicht en verbeeld eenKer-

./A^-^ m *s * °P de voorgrond ziet men verfcheide

/Q wandelende, zittende en danfende Huislieden

/jd^^/'K en an<^eren met Koopwaaren, verder een

Kwakzalver en een Tent met Poflmurmakers,

/9a aan cJe z^e ^er R' v *er ö°eren Wooningen,
J

^~
waar nevens verfcneide Zeilende en andere

//)\ >s Ar Vaartuigen, in 't verfchiec eenige Gebouwen
Z'ts/^pvv'-L**' a^^jj ZiaiUnd by hoog Gebergte; dit Stuk is

* . » helder en plaiünt van fchildering.

No. 421
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+~ WOLFSEN. (Alyda)

Hoog 15^, breed n± duim. Paneel.

No. W > / ,

421 In een Landfchap met Geboomte, ftaat een ,
*\ * v«*

jonge vorftelyke D*me halverlyf in deftige **&/?
Jkleeding, Zy houd in de regterhand een £c$.-r*.'/^
Hoedje met Pluimen en in de linker een Sep-

ter, ter zyde op een Tafel ftaat een ledige

Vogelkooi; dit Stuk is bevallig en fix ge-

fchildert.

WOUWERMAN. (Philip)

Hoog 19, breed 16% duim. Paneel.

422 Dit fraai Cabinetftukje, verbeeld de vreugd
k J?^

der Landlieden met de Gilde Os, welke zy '

fchynen om te leiden , het Beeft is met een

Krans verciert en op deflelfs rug (laan twee

roemers Wyn, voor uit gaat een vrolyke

Knaap met een Trommel, ter zyde is een

Boer en een Jongen op een Paard , benevens

een Poft waagen, ter regterzyde ftaat een Man
en Vrouw met Kinderen , verder verfcheide

Gebouwen en een aangenaam verfchiet, alles

is bevallig van Ordonnantie en zeer delicaat

gepenfeelt, en een der beften van deezen

Meefter.

Door DENZELVEN.
Hoog 15, breed 22 duim. Doek.

/'

423 In dit ruime Landfchap , ziet men op de voor-
/j£ff\

grond ter regterzyde aan een Riviertje, een

rype Graan Akker waar in verfcheide Arbei- /, -

ders, verder ziet men een gelaaden Waagen V
7^*-^*-6^

Huis-/ /
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Huiswaarts ryden, ter linkerzyde langs een
Weg, een Heer te Paard en andere wande*
lende huislieden en een graafend Paard , ver-
der een aangenaam verfchiet en Dorp-Ge*
zicht ; dit fraai en natuurlyk voorwerp is zoo
bevallig als uitvoerig van fchildering , en geeft
de grootheid van deezen beroemden Meefter
te kennen.

WOUWERMAN. (Philip)

Hoog en breed als de voorgaande. Doek.

424 Een dito Landfchap.Y men ziet op de voor-

grond een Heer te Paard , waar by een Bede-

Jaar die een aalmoes verzoekt, verder een

*^2V 4^<-">— Heer by een wit Paard en een rydende Land-

man , en eenige Ryzigers en geeftelyke Per-

foonen, het verfchiet vertoont mede rype

Graan-Landen met verfcheide Arbeiders,

eenige zyn rullende , anderen zyn bez'g een

Wagen te laaden, verder zyn Wooningen,
Moolen en Gebergte ; alles is uitvoerig be*

handelt en een wederga van de voorgaande.

Door DENZELVEN.

Hoog 13 , breed 16 duim. Paneel.

425 Aan den opgang van een Dyk , ziet men twee
lj!?& grys couleurde Paarden, welke bezig zyn te

graafen , en een bruin couleurde dito , welke

7
\*kS bladeren van een boom (laat te eeten, ter

linkerzyde ziet men eenige rustende Land-

lieden, en hooger op, eenige Huizen en een
Wagen, en ter regterzyde een Water met
eenige Scheepen; die Stukje is ten opzigte

van
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van de Ordonnantie en uitvoering zeer ver-

dienftig en uitmuntend fraai gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog en breed 7^ duim over zyn Diameter. Paneel. y

426 In dit bevallig heuvelagtig Landfchapje , ziet /Z/vf
men op de Voorgrond een leggende Ezel , /
welke door een Boer met Hout belaaden

word, ter linkerzyde klimt een ander met jr#-/.€^.f f
een Leer op de Boom om eenige Takken af *

te kappen , een derde fchynt te helpen , ter

zyde ftaat een Vrouwtje met eenige bollen

Hout op het hoofd, verder vertoont zich een

aangenaam verfchiet; dit Stukje is uitnee-

mend kondig en zeer uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 14 , breed 16 duim. Doek.

427 Voor een Smits Woonïng ter linkerzyde , , /) 1

ziet men een bruin Paard dat in de Travail ,
^ '*-

ftaat , en voor 't zelven een wit en bruin ge- . /? v

vlakt Paard dat door den Smit uit de hand w&^> '' <^&t

beflaagen werd , waarby een Officier en an- / J* .

dere Lieden ftaan te kyken, voorwaards is/^rs?,)^ v ^ \_

een Wagentje met een Bok befpannen, en
in 't verfchiet een belaaden Kar en een Of-

"

ficier te Paard , en daar nevens een zittende <* ;

Vrouw en eenige Kinderen; dit Stukje is

mede zeer fraai en bevallig gefchilderd , en
een der ukvoerigften van deezen Konftenaar.

No. 482
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WOUWERMAN. (Pieter)

Hoog 27, breed 32 duim. Doek.
No. \y

A/t _ 4 28 in een Landfchap ziet men verbeeld de ram-
f

' ' pen des OorJogs, op de Voorgrond zyn ver-

/Lnm /- fcheide KrygsJieden te Paard, die gevangen
/? ' Landlieden gebonden medefleepen, eenige

fmeeken om lyfsgenade , anderen worden uit-

geplunderd, en fommigen zyn reeds gefneu-
veld , het verfchiet vercoont verfcheide bran-
dende Gebouwen; alles geeft blyken vaneen
ysfelyke verwoesting , en is natuurlyk en fraai

van fchildering.

/

Door DENZELVEN,

Hoog 25 , breed 29 duim. Doek.

429 Voor een Buitenhuis , ziet men een Manegie
yyCoC of Rypteats, waar in Paarden gedrejfèert wor-

A_ /?/ den, ter regterzyde langs een Weg rydc een

tfOeXSriry Koets, en ter linkerzyde een Heer te Paard,

en een wandelende Heer en Dame, in 'c

verfchiet een Stadgezicht , meefterlyk en fix

gepenfeeld.

Door DENZELVEN.
Hoog 16, breed I2£ duim. Hout.

^ 430 Een Ruftplaats op een hooge Heuvel , van

/ /ƒ / lf> waar men in de laagte een Rivier en hoog
/

Gebergte ziet, op de Voorgrond (laat een
/
/. / \ifi Paard en daar agter zyn Ruiter, en ter zyde

y i/rits —

^

aan Vjfjchejs en eenige Reizigers , in

dit Stukje is veel natuurlyks, en het heefe

veel kragt van Licht en Donker.

No. 43*
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Door DENZELVEN.

Hoog 7£ , breed 7^ duim, Paneel.

NO.
, W ysfi—

43

1

DJt verbeeld een heuvelagtig Landfchap, gé-
ftGjffeerd op de Voorgrond mee eenige Ja- '//""> / j
gers, en een Dame op een wit Paard ge-
zeeten; alles is fix gepenfeeld

Door DENZELVEN.

Hoog 14^, breed n£ duim. Paneel. ^

432 In een Landfchap ziet men een Jager te Paard /&
fchynende tegen een Landman te fprekenj 4

waar nevens een zittende Hond, nacuurlyk //yr,^.
en fix gefchilderd.

WULFRAAT. (Mathys)

Hoog 1 1 , breed 8£ duim. Paneel.

433 Een zinnebeeldige Ordonnantie verbeelden-

de Dood, dragende een groene Boom op
de fchouder, houdende met de regterhand
o*»n IX/tancnprfnnn hv "Ztrn linkerarm tracr .rV">

VU -

een Mansperfoon by zyn linkerarm vast, ^^'.^—

-

waar mede hy met fnelle fchreden fchync

voort te gaan, hy neemt affcheid van zyti

fchreijende Vrouw en kleine Kinderen , dies

hem tegenhouden, verder in een Vertrek

zyn eenige vrofyke Lieden, het verfchieé

verbeeld een Hofgezicht, alles is meefter*

lyk, fraai en uitvoerig gepenfeelté

No.433
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WYNANTS. (Jan) en J. LINGEL-

BAGH.

Hoog 4 r , breed 53 duim. Doek.

/ No. W
// /- 434 *n dit uitmuntend Capitaal Landfchap, ziet

yA ® f men ter regterzyde op de Voorgrond een

^ * y^t oude Stam van een Boom, waar by onder-

r/fVjiti^^^heidene Plantgewasfen, daar nevens legt

een afgebrooken Stam , verder Boeren Wo-
ningen by Geboomte, voor de Deur van

een Landman , itaat een Bedelaarfter met
twee Kinderen en een Boeren Jongen die

Varkens dryft, ter linkerzyde by een af-

gaande Weg gaat een Reiziger met een

belaaden Mand op de rug, gevolgt door

een Meisje, ter zyde by een Rivier is een

v Vrouwtje bezig Linnen te wasfen, en een

Jongetje dat zig baad, in 't verfchiet een

aangenaam Landzicht, waar in verfcheide

Beeften, de natuur is verwonderlyk nage-

volgt, en het bevallig Licht geeft een fchoo

ne werking, en is teffens meefterlyk en

uitvoerig gepen feeld.

WYNANDS. (Jan)

Hoog aa£, ireed 19 duim. Doek.

435 Een duin en heuvelagug Landfchap met
a t ^ een Boeren Herberg ter linker, en een Stam

van een Boom ter regterzyde; op de Voor-
jLgrond gaat een vrouw met een Kind aan de

tsvn**. "^iiand, verzeld van een Hond, en verders

langs den opgaande Weg en het Koornland

ziet men hoog Geboomte, en Bergen in 't

ver-
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verfchiet; dit Stuk is van een aangenaam Co-
loriet, zeer fraai en uitvoerig gepenfeeld.

Door DE NZ EL VEN.

Boog 13, breed 15^ duim. Doek. V >
'

436 In een heuvelagtigLandfchap, metGeboom- /^ — "

te ftaat een Landman by een Paard , fchynen- / «

^

de tegens een zittende vrouw te fpretken^ g^
in 't verfchiet vertoond zich Gebergte; hec
is zonagtig en meefterlyk gepenfeeld.

WYK, (Thomas)

Hoog 16, breed 13 duim. Paneel.
/

437 Dit met recht fraaije Schilderytje , vertoond /y
'

een Binnenkeuken met zyn gereedfchap, ter /
zyde door een geopende Deur van de Plaats x
komt een Meisje, dragerde een Melkkomj Y&^éjz^
naar binnen , zy fchynt te fpreken tegen een

vrouw die Raapen fchild , en gezeten is aan

de poft van de Deur , naaft een Jongen , die

plat op de grond zit zyn fpys te Jeepelen uic

een bruinaarde Kom, 't fterke Zonnelicht^

vallende op het vrouwtje, en fchynende door

de zydelingfche venfters,- geeft aan alle dé
voorwerpen zulk een bevalligheid van Licht

en Donker, dat men nauwlykstwyfeltofmen

ziet de natuur; alles is ftóut gepenfeeld en v-

natüurlyk, volgens de fprekende kleur van
ieder Voorwerp gecouleurd, zoo dat dit Ta- , „ ^t^
freel zekerlyk onder de befte Schilderyen der

Nederlandfche Meefters verdient geplaatst

te worden.

t 2 No. 43e
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W Y K. (Thomas)

Hoog 52, treed 24 duim. Paneel.

No. W
, f-gm 43S In dit Tafreel werden verbeeld eenige Itct-

liaat
:
:'-.t Markt- Lieden rr.er hun Koopwaaren,

geplaatst bj een groote epen Poort, waar ne-

ƒ 2 vens andere tferke Gebouwen en een Kloos-

ter, ter linkerzyde zit een Vrouw eenige

Spysce bereiden op een Fornuis , nevens dezel-

ve leggen verfcüeide Aardvrugten, verder

ziet men een Jongen op een trap zitten, en
verfchtidtn Aïnlchouwers by een Kwakzal-

rti ftaan , ter regterzyde rust een Jongeling

tegen een Vat, en een Kraam met diverfe

Grcentens ; het invallende Zonlicht geeft een

bevallige werking op de Voorwerpen, en is

natuurJyk en fraai van Schildering.

Door DENZELVEN.

-. Hocg 32, breed 43 duim. Doek.

439 Fen Italiaamch Markcgezïgt met verfchei-
'

f de Koop'iecen met Groentens en Vrugten,

ter linkerzyde ftaan twee vreemde Hinde-
laars by eenige zittende Vrouwen en Kfflhrde ren , ter regterzyde by den ingang van
een groors Gebouw ziet men verfcheide

(taande en zittende Beelden, en verder ee-

nige Lieden by een Fontein en andere Ge-
bouwen ; dit Stuk is heerlyk van Ordonnan-
tir

, bevallig van Licht en Bruin , en een

der Capitaaliïen van deezen MeHfcr,

No. 44c
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Door DENZELVJEN.

Hoog 14, breed 13 duim. Paneel.

No. W
440 In een Binnenvertrek of Keuken zit by een

openftaande deur een Vrouwtje wortelen te ' -, p j
fchraapen, nevens dezelve ftaat een Tafelt- %£-*-&'
je, waar op een Bierkan, daar nevens een

kleine Jongen op zyn knien leggende, een

Mannetje fchynt de deur in te willen komen,
verder is die Stuk geftoffeerd met verfcheide

foorten van Huisraad, het bevallig en natuur-

Ijk Zonlicht geeft een verwonderlyk fraaije

uitwerking , en is zeer uitvoerig van Schil-

dering.

Door DENZELVEN.

Hoog 24, ireed 27 duim. Doek. ,

441 Een Italiaanfche Zeehaven , ter Iinkerzydeby
, ^<7 _

een Fontein, zyn eenige Lieden waarby een yC '

Koopman, op de grond leggen Pakken , / fr^SS J
Vaten en andere Koopmanfchappen , verder /& **** *^9

leggen belaaden Vaartuigen , in 't rerfchiec *

eenige Scheepen en Gebergte j fis en mees-

terlyk gefchilderd.

Door DENZELVEN. (of in zyn manier)

Hoog 19, breed 155- duim Doek.

44.2 Dit Stuk verbeeld een Rustplaats, waarin een *f { ?.<j

Smit bezig is een Paard te beflaan, een Heer

met een rooie Mantel houd deszelfs poot y
vtft, en een ander ruft nevens twee Hon- - ~->^c&z

den op de Voorgrond, in 't veifcniet flaat

L 3 zyn
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zyn gezadeld Paard ; alles van een bevallige

Ordonnantie, en kloek gepenfeeld.

X A V E R Y. (Jacob)

/ Hoog w, breed 34 duim. Paneel.

/f o 443 Langs een fleenen gewerkten Vaas , ziet men
;

' een afhangende Fesron van verfcheide B.oe-

, men, als roode en witte Roozen, Hyacinten
,

'' r̂^.-C f.^^-^dHTiculaas, Tui'pen ,en diverfche andere Bloe-

men , alles is kragcig en meefterlyk gepen-

feelt. Dit Tafereel ftaat in een glad Eeken-

» v houte Kaft, welker beide Deuren van binnen

zeer kon'rigin 't graauw zyn gefchilderd , met
voorwerpen zinfpeelende op de Schilderkonfl

en Bloemkweekery.

Door DENZELVEN.
Hoog 19, breed i$duim. Paneel.

444 Op een fleenen Tafel , vertoont zich eender?
l)ke gewerkte Pot, waar in verfcheide Vrug-
len en Bloemen geplaatst zyn » als blaauwe en

witte Druiven , Perfikken , Abricoojen en Bla-

deren, waarby eenige Capelletjes en andire

Ir.feften ; dit Stuk is natuurjyk, fraay en van
een bevallige verkiezing, en zeer uitvoerig

gepenfeeld.

Z O R G H. (Hendrik Martenz.)

Hoog 24, breed 33 duim. Paneel.

~/q f 44? In dit Binnenhuis verneemt men by een Ta-
// ./> 6 fe | een'ge Drinkende en Rookende Boertjes,

/ / waar by een die een Boerinnetje fchvot te
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Jen omhelzen, ter zyde ftaat op een Bankje
een Bierkan en Vuurtesr, op de grond is een
Kat en Hond, die elkander grimmig aanzien,

in 't verfchiet ziet men een Landman en eene
Vrouw wandelen , het is verders geftoffeerc

met onderfcheiden zoort van Huisraad, het

Licht is bevallig en 't geheele Scuk is zeer

uitvoerig gefchiiderd.

Z O R G H. (Hk. Martenz)

Hoog 13^, breed 17 duim. Paneel. /

446* Dit is een Keuken of Binnenhaard , ter reg- * /^ó —
terzyde zit een Vrouwtje dat bezig is een Endv ». Sjf
vogel fchoon te maaken , ter linkerzyde by /$*&-&&£&
den ingang der Plaats, zit een Dienftmaagd

op haar knie ruftende , en bezig zynde eeni-

ge Vifch te fchraapen , by de Haardfteede zit

een Jongetje , verders is dit Tafereel geftof-

feerd met verfcheide Keuken Gereedfcnappen

en Groentens; het natuurlyk invallende Licht

geeft een aangenaame uitwerking, en is in al- . ..

'

les zeer uitvoerig en fraai gepen feelt.

Door DENZEL VEN.
Hoog i8£, breed 24^ duim. Paneel. /

447 Ineen Binnenhuis ziet men aan een Tafel, . p^-»
eenige vrolyke Boeren en een Boerinnetje, >

"

zig met Speelen Danfen en Drinken verma- '

^y*-*^*-*
ken, geftoffeerd met verder bywerk; dit Stuk

is geeftig van Ordonnantie en uitvoerig ge-

fchildert.

L 4 No.448
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ZEEMAN. (Rynier)

Hoog 16, breed 22 duim. Doek.

/ No. Z
448 Een Gezicht te Amjlerdam door de Bikkers-

,\C\ '

fjf* Uoöhi op een fVaterlands Dorp, verfcheiden
' J "

Scheepen leggen onttakeld , een ander word

. fy!
s ' r^^ er g£öraauwd en een derde roet opgehaalde

Zeilen, fchynt gereed de Boom uit te zeilen ,\de voorgrond is geftoffeerd mee eenige Per»

foonen , en in 't verfchiet ziet men verfchei-

den Vaartuigen zeilen ; dit Stukje is uitvoe-

rig gcfchiJdert en op een bevallige wyze ge-

«Jajgd.

Door DENZELVEN.
Hoog 16, breed 2o£ duim. Doek.

s

/

449 Die fchynt meede een Gezicht op het Y te
t )Ö.l** Jmfterdam, zynde gettofFeerd met diverfche

groote en kleine Vaartuigen, daar onder de

tf
~ Stads Moddermoolen , 'c is meede uicvoerig

gefchildert en van veel verdienden.

ONBEKENDE MEESTERS.

Hoog 20 , breed 36 duim. PaneeL

450 Een woelend Water, waar in verfcheiden zeï«

fi
." lende Scheepen en andere Vaartuigen, in'c

/ /"> ' / • verfchiet ziet men een Stad- Gezicht, waar

sff-it-v £+
* *—-by eenige Scheepen ten Anker leggen; het

is fix gefchildert , door C. Ecl

Hoog 14, breed 18 duim. Paneel.

45 i la een Landfchap met Geboomte, ziet men
* ' J

"
een



SCHILDERYEN. 169
No.

een Veehoeder by een Koe, die door een
Stier befprongen word , ter zyde by een Fon-
tein ftaac een drinkende Koe, waar neevens
eenige ruftende Schaapen , fix gefchildert in

de manier van $. Carré.

Hoog 12, breed 16 duim. Doek.

452 Een Landfchap , waar in op de voorgrond /& .' t<»

leggende Schaapen met Jongen , ter zyde/
ftaat een Bokje by een Plantgewas, verder ^y£~^_>
verfcheide Geboomte, naruurlyk behandelt,

in de manier van S. van der Does.

Hoog 16, breed 19 duim Paneel. >

453 Dit voorwerp verbeeld een Paarden ftal, twee /?

Paarden ftaan aan de Kreb , het een Eetende en *Of **

het andere Drinkende, waar by een Boere/

Jongen die een wit Paard by den toom houd(, l g^^Se/,/*
een Vrouw met een Kind zit aan den ingang

,

der Stal , waar nevens een Landman met een

Zadel; verder ziet men een Landzigt en Bie-

ren Woning. Het is fix gefchildert in de ma-
nier van Ph. fVouwerman.

Hoog 35 , breed 47 duim. Pjneel.

454 Deeze ryke Ordonnantie verbeeld in een ,

Rots -Gezicht de Opwekking van Lazarus, ICf -*

ter regterzyde ziet men den Verreezenen » > /
zittende op het Graf, waar by verfcneide 'Ér^vr^t^^A
Armfchouwers; ter linkerzyde ziet men den

Heiland in een eerwaardige geftake met het

oog op Lazarus geveftigt, rondom ziet men
een menigte Lieden van verfcheiden Rjng>
die alle op hun gelaat de blyken geevcn van

L 5 ver.
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verrukkende verwondering; dk Stuk is van
een verheeven fmaak , verftandig van Licht

en Donker, de Harrstogten zyn natuurlyk

,

en het is meefterlyk fix gepenfeelt , in de ma-
nier van Rembrant.

Hoog I2£, breed 10 duim. Doek.

455 Een kezende Heremiet in een Grot, halver -

Jyf , met een Boek op zyn fchoot, het Licht

valt van boven op de kruin van zyn Hoofd
'fpv^jt* r langs de Baard op het Boek, en geeft een

/ / bevalligheid aan dit anderzints akelig onder-

werp : uit de Schilderwyze fchynd het door

yan Staveren gecomponeerd te weezen , naar

\ » een der fraayite Stukjes van zyn Meefler G.

Douw.

Hoog 29 , breed 24 duim. Paneel.

~ 456 Dit is een oud Man , zittende te leezen voor

j T) een Tafel, waar op een Globe, Inktkoker,
i
/

// p en een Palet met Verwen geplaatft zyn , ter

fJV#'/v **- ? Zyde de Tafel ontdekt men een Boekenkas

,

en voor deze] ven een Boek, Zandlooperenz.

Dit Stuk is verdienftïg, fix en kragtig ge-

v
*> -

* penfeeld.

Hoog 65, breed 45 duim. Doek.

/

457 Een Tafereel, het welk naar een der uïtmun-

////^ * tendfte Schilderyen van de Ridder A. v Dyk
L komt. Hetzelve verbeeld- de gekruiften Chris-

fjr~r>^*t 4 tus
'
en ^ct coêen b'ik waarin den Zaligrna-

ker zegt, Vrouwe ziet uw Zoon— deKunfte-
naar heeft op het gelaat en de houdingen der

Beelden, de Gemoedsdriften tragcen uit te

beel-
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beelden , hoe verre hy daar in zoo in de om-
trek als in het Coloriet geflaagd is, zullen de
kundige Liefhebbers kunnen beöordeelen.

Hoog 6"i£, breed 50 duim. Doek. /
458 Loth met zyn Vrouw en Dogters uit Sodom ^c/

gaande, twee Engelen geleiden hem, zyn „

gevolg draagt het Vaatwerk en Kiynodien, j^^^^i^f^^
en agterwaarts ziet men de brandende Stad.

Dit Stuk is kragtig en helder van kleur , en
uitvoerig gefchilderc,

Hoog i$ii breed 13 duim. Paneel. /

459 In een Landfchap ziet men ter regterzyJe //% _^
een Plyfterplaats , voor dezelve een Dame en

een Heer, waar by een boere Jongen die'' >/

'

een gezadeld Paard by de Toom houd, ge- xJIT^ff^
ftoffeert met verder Bywerk \ heider en plai-

fant van Coloriet.
v

In rond Formaat , hoog en breed over zyn Dia- ^

meter 15^ duim. Paneel. '/

460 Een Manshoofd met een Kraag om denhals, '4. —
in profiel te zien, verbeeldende een Span- • . .

jaard, kloek en meefterlyk gefchildert. v&ry

Hoog 14, breed 18 duim. Paneel.

461 In een Landfchap met Geooomte,by een op. <7<7 * s^
eaande Weg ziet men co de voorgrond eeni- * >*-*«' *

/
gaande Weg ziet men op de voorgrond eeni

ge Landlieden met Geweer te Paard zittende,

verder zyn ruftende en gaande Jagers, ter / j^~,
Hnkerzyde een Riviertje , en een bevallig

Landzigtj zonagug en helder gepenfeelt.

No. 40*2

^<
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Twee fiuks , ovaal Formaat, ieder hoog 13 ,

breed 10 duim. Paneel.

No.

„ 462 Een Mans- en Vrouwe-Pourtrait, knieftuk-
/** ken, in aloude Hollandfche Kleeding ; fraay

fj'jc<
rt/(tt-~lzn fix gepenfeelr.

Hgog 19, breed 16 duim. Doek.

463 Dit verbeeld een Steenen Tafel, waar op ver-

fcheide foorten van Vruchten geplaatft zyn,

ais blaauwe en witte Druyven, Perfikken , Abri'

coofen , Pruymen en andere Vrugten , op een

Cantaloup zit een Muisje te knabbelen , ver-

der Ltaat een S;eenen Zuil met Bisrelieven

verfiert ; alles is uitvoerig en aangenaam van

Coloriet.

Hoog 62 , breed \6% duim. Doek.

464 Dit Stuk verbeeld Sc. Sebaftiaan aan een Boom
gebonden , en door een Pyl in zyn regterzy-

de gewond , de fmaak is verheeven en het

Penfeel Hout; zoo dat men het onder de

meefterftukken der haliaanen plaatfen kan.

Hoog 34, breed 27 duim. Doek.

465 Een oude Pkilojooph met een Baard rnlverlyf,

houdende onder de linker-arm een Boek waar

op hy met de regter leunt, hy fchynt in die-

pen aandacht, en het hoofd is met een Lau-

werkrans verciert ; alles is kloek en krachtig

gepenfeelt.

Hoog 28 , breed 35 duim. Doek.

466 In een Laadfchap, ziet men een Vorftelyk

Per.
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Perfoon op een zwart Paard, gevolgd van
twee Edellieden mede te Paard, waar by een

Jagthond, ter regterzyde ftaat een Jongeling

die een bruin Paard vadhoud ; het is meefter-

]yk en uitvoerig gepenfeelt.

Hoog 18, breed 22 duim. Doek.

46*7 Dit is een Heuvelachtig Landfchap , op de voor-

grond vertoond zich een bdaaden Muil-Ezel,

verder een Landman te Paard by eenig Vee,in'c

verfchiet een Rivier en hoog Gebergte ; mees-

terlyk en plaifant gefchildert.

Ho9g 13, breed 18 duim. Paneel.

468 In een bevallig Landgezicht , geftoffeert met
verfcheide Beeften, ryd een Vrouwtje met
een Kind op de fchoot te Paard , verder ziet

men twee fpeelende Landlieden ; het is be-

vallig van Coloriet en uitvoerig gefchildert.

Twee fluks , ieder hoog 6% , br. s^ duim. Paneel.

469 Een oud Mans- en Vrouwe- Pourtrait, beiden

halverlyf te zien ; kragtig en meefterlvk ge-

penfeelt, in de manier van Rembrand.

Twee fluks , ieder hoog t^^br.i^duim. Koper,

470 Twee geftoffeerde Boomryke en Bergachti-

ge Landfchapjes ; uitvoerig gefchildert.

Hoog 21, breed \6 duim. Paneel,

471 Een Boeren Binnenhuis, in 't zelve ziet men
een Philofooph ftaande voor een Tafel, waar
op een Globe

t Boeken , enz, op de voor-

grond
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grond legt verfcheiden Boeren Huisraad en
Gereedfchappen ; dit Stukje is helder van
Couleur, fix en natuurlyk behandeir.

Hoog 13 , breed 19 duim. Doek.

472 Dit rteld een Corps de Guarde van Holland-

fche Officiers voor, en is kragtig en uitvoe-

ng gtichiloerd, naar C. Troofi.

Hoog 13, breed 187 duim. Doek.

473 Een Bedriegertje , verbeeldende een Prentje

uit de groote pasfie van Callot , fcbynende
op een houte plank gehegt te zyn, uitvoerig

gcpenfeeld.

Hoog 9 , breed 6% duim. Paneel.

474 Dit is een Heer ftaande in zyn Japon, en

rustende met zyn regter arm op een lleenen

Balufter, in een Hofgezigt , uitvoerig be«

handeld, in de fmaak van A. de Vois.

Twee Stuks op Paneel , ieder hoog 4 , breed 3 duim.

475 Het eene vertoond een oud Man, zittende

te fchryven in een Boek, en het ander ver-

beeld het Portrait van H. de Groot.

Hoog 32, breed 38 duim. Doek.

476 Deeze Ordonnantie verbeeld ineenLandfchap
een zittende Mars en Venus, waar by twee
IViinnewigten , alles kloek gepenfeelt in de

manier van Polidoor de Caravagio.

No.477
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Hoog 16, breed 19 duim. Doek.

477 In een ftaliaansch Landfchap ziet men een

Boeren Jongen op een Paard , houdende een

ander by de Toom , hy fchynt te luisteren

naar een Lindman die opeen Guitard fpeek

,

op de Voorgrond ftaat een Hond te drinken,

verder ziet men een Tent waarby twee Ezels;

alles is kloek en meefterlyk gepenfeelt in de

manier van J. Miei.

Hoog 20, breed 16% duim. Doek.

478 Dit verbeeld een oude Vrouw , halverlyf in

Oosterfche Kleeding, zy fchynt met zamen
gevouwen handen, iets als met verrukking

te befchouwen , het is meefterlyk en kragtig

gepenfeelt.

Hoog i8£ , breed 29 duim. Paneel.

479 In een Boschagtig Landfchap, ziet men een
vorftelyk Perfonaadje met zyn gevolg, op
een Wagen met vier Paarden befpannen , ver-

ders ziet men verfcheide Landlieden en een
oud Kasteel. Het is flx gepenfeeld.

Hoog i8£> breed 21 duim. Paneel.

480 Dit vertoond een Landfchap by Boeren Hut-

ten , op de Voorgrond ftaat een Man by een

wit bont Paard , ter zyde ftaat een Vrouw
by een Waterput en eenige Landlieden , ver-

der een Rytuig met Paarden , ter regterzyde

is een Jager te Paard waar by verfcheide Hon-
den, in 't verfchiec gebergte; meesterlyk be-

handeld in de manier van P. PPouveeman.

N0.4S1
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Hoog 31-5-, breed 26 duim. Paneel.

No.
481 Het af beeldzel van den Apostel Paulus, hal-

verlyf, zittende voor een Lesfenaar, waarop
een Boek legt, hy ruft met de linkerhand te-

gen zyn hoofd en fchynt aandagtig te leezen;

het is meefterlyk, kloek en kragtig gepen-

feelt.

Hoog 35£, breed 29 duim. Doek.

482 Een bevallige jonge Dame, roet een zwarte

Zyde Sluijer op het hoofd, welke zy fchynt

op te ligten , agter haar ftaat een oude Ma-
trone ; het is kragtig en meefterJyk gepen-

feelt.

Hoog 14 , breed \6\ duim. Paneel.

483 In een Riviertje vertoonen zich verfcheide

zwemmende Eenden , waarby diverfche Boo-

men; het is fix en meefterJyk gefchilderd.

En een Stukje verbeeldende een woelend

Zeetje.

Hoog 13, breed 11 duim. Paneel.

481 Een bejaarde Vrouw in oude Hollandfehe klee-

ding, halverlyf op een Stoel zittende, kloek

gefchilderd.

Hoog 20, breed 33 duim. Paneel.

485 De Maagt Maria met het Kind Jezus op haar

arm, in 'c verfchiet ziet men een aangenaam
Landfchap, 't fchynt gefchilderd in Vlaande-

ren , omtrent detydvan AlbenDuw en Lucas

yan Leyden.

No.480*
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Twee Stuks, op Doek, ieder is hoog 29,
breed 39 duim,

No.
486 Deeze Stukken verbeelden Bergachtige Ita-

lidanfche Landfchappen , met Gebouwen,
Beelden en Watervallen geftoffeerd , en krag-

tig gepenfeeld in de manier van Pousfin.

Hoog 5£, breed 4 duim. Koper, ovaal fortnaat.

487 Het Afbeeldfel van een deftig bejaard Per.

fonaadje in aloude Holland/die Kieeding ; het

is meefterlyk fraai en uitvoerig gepenfeeld.

Hoog 18, breed 24 duim. Paneel.

488 In een Bergachtig Landfchap ziet men eeni-

ge Dames en Heeren te Paard , ter zyde by
een Fontein ftaan Paarden te drinken , waar
nevens verfcheide Jagthonden.

Hoog 23, breed 19 duim. Paneel.

489 Een Gemeubileerd Vertrek, in 't zelve zit

een Heer aan een Tafel , bezig een Brief te

fchryven , ter zyde (laat een Trompetter het

bevel af te wagten , waar nevens een ftaan<ie

Jagthond ; fix gefchilderd in de manier van

G. ter Burgh.

Ho9g 27, breed 30 duim. Doek.

490 Een Hartenjagt in een Bergachtig Landfchap

met een Beekje op de Voorgrond; fraai ge-

ftorTeerd en zenachtig behandeld, als door

Dekker.

M No. 491
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Hoog ij breed 13 duim. Doek.

No.

491 Dit Stuk verbeeld een bejaard Manshoofd
* met een Biard , en een Calorje op het hoofd,

hy fchynt naar iets aandagtig te zien; het is

meefteriyk en kragtig gefchilderd.

H. R.

Hoog 13, breed 15 duim. Paneel. .

492 Een Stil Leeven, men ziet op een houten

Tafel twee Manden met appelen en Peeren,

twee witte Kooien , en een aarde Pot ; alles

is uitvoerig en verdienftig gefchilderd.

C U Y P. (in de manier van}

Hoog 9£ , en breed 13 duim. Paneel.

493 In een Heuvelachtig Landfchap ziet men drie

Jagthonden een Haas vervolgen , verder ftaat

een Landman met een Paard; fix en mees*

terlyk gepenfeeld.

TEE-
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TEEKENINGEN in Liften en Ghazen.
No.

*

494 Dit fraaije Stuk vertoont het Afbeeldzel van
den eertyds beroemden Doftor Haly, in een

peinzende geftalte en cierlyk in Turkfche

Kleeding , zeer uitvoerig en meefterlyk met
Cnijon geteekend dcor jacob Xavery, hoog

31, breed 23 duim.

495 Een Bevallige Jonge Dame in een galante

Kleeding , het hoofd is vercierd met een wit

floers Kapertje; alles is zeer natuurlyk en

uitvoerig met dito geteekend door J. Bok-

tny'y hoog 19, breed 16* duim.

496 Insgelyks een Jonge Dame, dog met een

zwart floers Kapje op het hoofd, fraai en

kragtïg met dito behandeld door denzelven,

dito hoogte en breedte, en de wederga van

'tvoorige. t
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Te AMSTERDAM,
ByJOHANNES SLUY TER en ZOON,

Boekverkoopers op den Dam.
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